Sprawozdanie z dzialalnosci
Burmistrza Toszka
w okresie od 30.05.2012 r. do 26.06.2012 r.

W w/w okresie wydalem nast((puj~ce zarz~dzenia w sprawie :
1/ zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2012
2/ zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
3/ zatwierdzeni a projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej w Paczynie
na rok szkolny 2012/2013
4/ zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej im. Kr610wej
ladwigi w Pniowie na rpk szkolny 201212013
5/ zatwierdzenia projektu organizacyjnego Gminazjum im. Ireny Sendler
w Toszku na rok szkolny 2012/2013
6/ zatwierdzenia projektu organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku
na rok szkolny 201212013
7/ zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej im.Gustawa
Morcinka w Toszku na rok szkolny 201 2/2013
8/ zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej w Kotulinie
na rok szkolny 2012/2013
9/ ustaleni a dodatkowych koszt6w udost((pniania informacji publicznej na
wniosek
10/ ogJ:oszenia i organizacji konkursu na "Najpi((kniej ukwiecone okno
toszeckiego rynku "
11 / powierzenia obowi~zk6w Gl6wnego Ksi((gowego jednostki sektora
finans6w publicznych
12/ wprowadzenia zmian do Zarz~dzenia Burmistrza Toszka Nr 64/201 2 z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie : informacji 0 przebiegu wykonania budi.etu
gminy za 2011 r., infonnacji 0 ksztaltowaniu si(( wieloletniej prognozy
finansowej , informacji 0 przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za rok 2011 oraz informacji 0 stanie mienia Gminy
Toszek
13/ zatwierdzenia "Planu Ochrony Informacji Ni ejawnych w Urz((dzie
Miej skim w Toszku"
14/ nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomosci
15/ powolania Komisji dIs oceny zgloszen w konk·.lTsie "Zielona Gmi na"
16/ w sprawie reorganizacji struktur formacji obrony cywilnej na terenie
Gminy Toszek
17/ organizacji i zasad dzialania systemu wykrywania i alarmowania w Gminje
Toszek
18/ powolania Komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu
koncz~c ego sluzb(( przygotowawcz~
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19/ powolania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku
20/ powolania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
dyrektora Szkoly Podstawowej im.Gustawa Morcinka w Toszku
21/ ogloszenia konkursu ofert na realizacj~ "Programu zdrowotnego
dotyczqcego szczepien profilaktycznych dzieci zamieszkalych na terenie
Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w roku 2012
22/ zatwierdzenia instrukcji dotyczqcej sposobu i trybu przetwarzania infonnacji
niejawnych oznaczonych klauzulq "Zastrzezone" oraz zakresu i warunkow
stosowania srodkow bezpieczenstwa fi zycznego w celu ich ochrony w
Urz~d zie Miejskim w Toszku
Ponadto:
- zleci1em wykonanie podzia1u geodezyjnego nieruchomosci w Paczynie
nalezqcych do Agencji Nieruchomosci Rolnych w celu wydzielenia dzialki pod
projektowanq biologicznit oc zyszcza lni~ sciekow w granicach by1ej
oczyszczalni oraz pod row melioracyjny
- zleci1em wznowienie granic dw6ch dzia1ek w Ciochowicach w cel u
przeznaczenia ich do sprzedazy
- zleci1em wykonanie podzia1u dzialki nr 48 w Wilkowiczkach tzn.wyd zielenie
pasa 0 szerokosci 3m na popraw~ zagospodarowania dzia1ki nr 47
- zleci1em wznowienie granic dzia1ki od ul. Wiejskiej az do skrzynek
pocztowych w celu okreslenia w przysz10sci sposobu wydzielenia pasa
drogowego pod ulic~ Wrzosy
- zleci1em remont przepustu pod ul. Wiejskq w Proboszczowicach - wartosc
zlecenia 2.000 zl brutto.
- zleci1em wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej do p61 przy ul. Wiej kicj
w Sarnowie - wartosc zlecenia 797,89 zl brutto.
- zlecilem wykonanie odwodnienia przy ul. Szkolnej w Cichowicach - wartosc
zlecenia 1.903,83 zl brutto
- zleci1em remont przepustu pod przedluzeniem ul. Cmentamej w Paczynie 
wartosc zlecenia 1.300 zl brutto.
- podpisa1em umow~ na wykonanie inwentaryzacji wyrob6w zawierajitcych
azbest na terenie Miasta i Gminy Toszek wraz z dok1adnym obmiarem oraz
dokumetacjit fotograficZllit,a takze wype1nieniem dla kazdego gospodarstwa
domowego informacji 0 wyrobach zawierajitcych azbest i miejscu ich
wykorzystania wraz z ocenit stanu i mozliwosci bezpiecznego unkowania
wyrob6w zawierajitcych azbest i ustaleniem z w1ascicielem terminu u sun i ~cia
azbestu z wlascicielem - wartosc umowy do 9.000 zl - okres realizacji
od 4.06.2012 r. do 30.06.20 12r.
- podpisa1em umowy z wykonawcom rob6t wy1onionym w drodze przetargu
nieograniczonego na realizacjy zadania "budowa kompleksu boisk sportowych
w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012 " / boisko pi1karskie
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oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitamo-higienicznym w
Gminie Toszek przy Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku 
POLCOURT Sp61ka Akcyjna - wartosc rob6t 1.630.360,70 zl brutto
termin realizacji 15.09.2012 r.
- podpisalem umowlt z inspektorem nadzoru nad realizacjit w/w zadania tzn.
Zakladem Us1ug Budowlanych Barbara Kulej - wartosc us1ugi 18.450 zl brutto
- podpisa1em umowlt z wykonawcom -EUROCOLOR Sp. z 0.0 Pyskowice na
wykonanie wymiany okien w lokalach mieszkalnych zasobu gminnego 
wartosc umowy 23.850,97 zl brutto - termin realizacji 28 wrzesnia 201 2 r.
- wyp1acono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napltdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 192 .117,88 zl
w I-szej turze
- w zwiitzku z wydanymi Zarzitdzeniami na tablicy ogloszen Urzltdu Miejskiego
wywieszono wykaz nieruchomosci :
- stanowiitcych wlasnosc Gminy Toszek przeznaczonych do wydzien:awienia
na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod ogr6dki warzywne
- stanowiitcych w1asnosc Gminy Toszek przeznaczonych do sprzedazy w
trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunk6w zagospodarowania
nieruchomosci przyleglej
- stanowiitcych wlasnosc Gminy Toszek przeznaczonych do sprzedazy w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego mieszczitcych sie przy ulicy
Glowackiego , Wielowiejskiej i Polnej
- stanowiitcej w1asnosc Gminy Toszek przeznaczonych do sprzedazy w
drodze przetargu ustnego ograniczonego
- zawarto 12 um6w dzierzawy na nieruchomosci bltditce w1asnosciit Gminy
Toszek pod ogr6dki warzywne
- przeprowadzono postltpowanie do 14.000 EURO :
- na zakup publikacji promocyjnych w postaci toreb papierowych w ramach
realizacji projektu "Wzrost atrakcyjnosci turystycznej i inwestycyjnej Gminy
Toszek poprzez stworzenie profesjonalnej oferty promocyjnej "
- na zakup tablicy promocyjno-informacyjnej 0 projekcie w ramach realizacji
projektu " Kwitnitcy Toszek - poprawa estetytki i funkcjonalnosci przestrzeni
publicznej na terenie Gminy Toszek poprzez ukwiecenie zabytkowej plyty
Rynku w Toszku i zorganizowanie imprezy wystawienniczo-kulturalnej
promujitcej lokalne produkty branzy florystycznej "
- otrzymano decyzjlt 0 przyznaniu dofinansowania na poziomie 80% koszt6w
kwalifikowanych i podpisano umowlt na realizacj~ projektu " Wzrost
atrakcyjnosci turystycznej i inwestycyjnej Gminy Toszek poprzez stworzenie
profesjonalnej oferty promocyjnej "
- otrzymano informacjlt 0 pozytywnym rozpatrzeniu wniosku , podjltto
negocjacje oraz przygotowano dokumentacj~ niezbt<dnit do podpisania umowy
o dofmansowanie na realizacjt< projektu "Wykwalifikowany ratownik
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Ochotniczej Strazy Pozamej w Gminie Toszek - Twoj~ szans~na szybsz~
pomoc " . Dofinansowanie ksztahuje sie na poziomie 100% koszt6w
kwalifikowanych
- przygotowano wniosek 0 platnosc dla zrealizowanego projektu pn.
"Pilka jest okr~la , a bramki s~ dwie - powalczymy 0 projekt nie poddamy
- poprawa infrastuktury sportowej na obszarze Gminy Toszek poprzez
postawienie zewn~trznego ogrodzenia wok6! boiska sportowego w
Ciochowicach

si~

