Sprawozdanie z pracy Burrnistrza
w okresie od 22.XII.2011 r. do 23.1.2012 r.

W w/w okresie wydalem nastttpujqce zarzqdzenia w sprawie :

11 zmiany zarzqdzenia w sprawie : powolania Komisji konkursowej do
opiniowania ofeli w otwartym konkursie ofelt na realizacjtt zadan
publicznych z zakresu pomocy spolecznej w formie wspierania realizacji
zadania
2/ zmiany zarzqdzenia w sprawie : powolania Komisji konkursowej do
opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacj« zadail
publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
3/ zmiany zarzqdzenia w sprawie : powolania Komisji konkursowej do
opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacj« zadania z zakresu
ochrony i promocji zdrowia oraz dzialalnosci na rzecz os6b
niepemosprawnych
4/ zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2011
5/ zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2011
6/ zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej
i. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2011/2012
7/ z.atwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny
Sendler w Toszku na rok szkolny 201112012
8/ ogloszenia wynik6w konkursu na zadanie z zakresu ochrony i promocji
zdrowia oraz dzialalnosci na rzecz os6b niepelnosprawnych
9/ ogloszenia wynik6w konkursu na realizacjtt zadania publicznego z zakresu
pomocy spolecznej tj. uslug opiekunczych , w tym specjalistycznych uslug
opiekunczych , z wylqczeniem specjalistycznych ushIg opiekunczych dla
os6b z zaburzeniami psychicznymi
10/ uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizacjtt zadan publicznych w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
11/ przeprowadzenia inwentaryzacji got6wki w kasie Urzttdu Miejskiego
w Toszku oraz druk6w scislego zarachowania
12/ powolania Komisji inwentaryzacyjnej oraz okreslenia zasad
przeprowadzenia w Urzttdzie Miejskim w Toszku inwentaryzacji naleznosci
z tyturu dochod6w budzetowych
13/ wyznaczenia podmiotu organizuj qcego practt z rodzinq
14/ ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjtt zadan publicznych w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
15/ ustalenia wysokosci stawek za wynajem pomieszczen w plac6wkach
oswiatowych dzialajqcych na terenie miasta i gminy Toszek
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161 zmiany zarzqdzenia w sprawie : wprowadzenia Regulaminu udzielania
i kontroli zam6wien publicznych w Urz«dzie Miejskim w Toszku
171 zmiany zarzqdzenia w sprawie : wprowadzenia w Urz«dzie Miejskim w
Toszku procedury zarzqdzania ryzykiem
181 zmiany zarzqdzenia w sprawie : ustalenia wysokosci stawek za wynajem
pomieszczen w plac6wkach oswiatowych dziaiajqcych na terenie miasta i
gminy Toszek
19/ustalenia priorytetowej tematyki szkolen pracownik6w Urz«du Miejskiego
w Toszku w roku 2012
20/aktualizacji wykazu dokument6w obowiqzujqcych w Urz«dzie Miejskim
w Toszku zwiqzanych z kontrolqzarzqdcz'\.
211wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz w serwisie intemetowym Gminy Toszek przez pracownik6w
Urz«du Miejskiego w Toszku
221 zarz'\.dzenia wybor6w uzupeiniaj'\.cych do Rady Soieckiej w Kotulinie
231 ogioszenia naboru na wolne stanowisko urz«dnicze w Urz«dzie Miejskim
w Toszku
241 powoiania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartzm konkursie
ofert na realizacj« zadan publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej
Ponadto:
- 23 grudnia 2011 r. podpisaiem umow« z wykonawc'\. firm'\. M+ na wykonanie
rob6t dodatkowych okreslonych w protokole - nie przekraczaj'\.cych kwoty
14.000 EURO polegaj'\.cych na :
- oczyszczeniu 6 przepust6w 0 i'\.cznej diugosci 36 m z namuiu
- oczyszczeniu 350 mb rowu przydromego
- rozebraniu i ponownym odtworzeniu 62,8 mb cieku z element6w
betonowych
Wartosc umowy 15.757,15 zi brutto .Termin realizacji 31.XII.2011 r.
- 30 grudnia 2011 r. podpisaiem umow« z Wykonawc'\. firm'\. M+ na wykonanie
rob6t dodatkowych okreslonych w protokole - nie przekraczaj'\.cych kwoty
14.000 EURO polegaj'\.cych na wykonaniu odwodnienia wykop6w na
odcinkach planowanej trasy kanalizacji sanitarnej na ul. Oracze w Toszku.
Przewidywana wartosc umowy 52.134,24 zi brutto.Termin realizacji
31.03.2012 r.
- 30 grudnia 2011 r. podpisaiem umow« z firma REMONDIS Aqua Toszek
Sp. z 0.0 na dopiaty za odprowadzenie sciek6w zgodnie z uchwai'\.
Nr XIV1144/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 listopada 20 11 r.
Dopiata obejmuje grup« I - czyli gospodarstwa domowe/odbiorcy
indywidualni i wynosi 3,37 zi netto do 1m3 odprowadzonych sciek6w - co
daje 3,64 zl brutto.
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- przeprowadzono post((powanie w trybie zam6wienia z wolnej r((ki na :
"Roboty dodatkowe na zadaniu budowa kanalizacji sanitamej Toszek-Oracze
Sam6w oraz wodociqgu Toszek-Samow-Grabina polegajqcych na wykonaniu
robot niezb((dnych do przywrocenia nosnosci konstrukcji drogi w Sarnowie"
- przeprowadzono post((powanie do 14.000 EURO na dostaw(( kwiatowych
figur przestrzennych wraz z serwetami , nasadzeniem donic i biezqcq 0 bsl:ugq,
w ramach projektu pn. "Kwitnqcy Toszek" ubiegajqcego si(( 0 dofinansowanie
z PROW 2007-2013, tzw. "mal:e projekty"
- na podstawie zebranych planow z poszczegolnych komorek organizacyjnych 
opracowano plan zamowien publicznych w Urz((dzie Miejskim w Toszku na
rok 2012
- zl:ozono koncowy wniosek 0 pl:atnosc do projektu pn. "Nie boj(( si(( myszy" Urzqd Marszal:kowski Wojewodztwa Slqskiego zaakceptowal: pozytywnie
cal:osciowe rozliczenie projektu
- zorganizowano bezpl:atne konsultacje dla mieszkancow Gminy Toszek z
akredytowanym konsultantem Panstwowej Agencji Rozwoju Przedsi((biorczosci
w zakresie mozliwosci pozyskania srodkow na rozwoj i tworzenie dzial:alnosci
gospodarczej
- przeprowadzono spotkanie z pzredstawicielami organizacji pozarzqdowych
i grup niefonnalnych dzial:ajqcych na terenie Gminy Toszek
- przeprowadzono rozeznanie cenowe na stworzenie nowoczesnego serwisu
internetowego Gminy Toszek zintegrowanego z modul:em BIP z wdrozeniem
wersji j((zykowych i wersji dla sl:abo widzqcych oraz utrzymanie serwisu BIP
- przeprowadzono rozeznanie cenowe na zakup licencji na oprogramowanie
sl:uzqce do tworzenia aktow prawnych - zl:ozenie zamowienia na zakup licencji
programu Edytor Aktow Prawnych XML Legislator - umozliwiajqcy tworzenie
edytowanie aktow prawnych oraz elektroniczne tworzenie zbiorow aktow
prawa miejscowego i innych dokumentow

