
Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym od 27.08.2019 r. 

r. do 24.09. 2019 r. 

W minionym okresie  międzysesyjnym: 

I.  Wydano  16 zarządzeń Burmistrza w sprawach: 

 

1. Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 97/2019 z dnia 27 sierpnia 2019  

w sprawie: okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły po upływie 

kadencji. 

 

2. Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 98/2019 z dnia 28 sierpnia 2019  

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych gminy Sośnicowice przeznaczonych 

do oddania w dzierżawę na czas oznaczony. 

 

3. Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 99/2019 z dnia 28 sierpnia 2019  

w sprawie zmiany budżetu gminy Sośnicowice na 2019 rok. 

 

4. Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 100/2019 z dnia 30 września 2019  

w sprawie: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnicowice za I półrocze 2019 

roku. 

 

5. Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 101/2019 z dnia 03 września 2019  

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienia 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 

zadaniem pn.: "Projekt i budowa przedszkola miejskiego w Smolnicy". 

 

6. Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 102/2019 z dnia 04 września 2019  

w sprawie zmiany budżetu gminy Sośnicowice na 2019 rok. 

 

7. Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 103/2019 z dnia 6 września 2019  

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony. 

 

8. Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 104/2019 z dnia 10 września 2019  

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice w 

latach 2020 -2021". 

 

9. Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 105/2019 z dnia 11 września 2019  

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych położonych w Rachowicach w rejonie ul. Wiejskiej - przeznaczonych do 

sprzedaży w trybie publicznego nieograniczonego przetargu ustnego. 

 

10. Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 106/2019 z dnia 11 września 2019  

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych położonych w Smolnicy przy ul. Granicznej - przeznaczonych do sprzedaży 

w trybie publicznego nieograniczonego przetargu ustnego. 

 

11. Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 107/2019 z dnia 13 września 2019  

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienia 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na : "Adaptacja pomieszczeń parteru budynku 
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przez ul. Raciborskiej 31 w Trachach celem powiększenia Przedszkola Miejskiego w 

Sośnicowicach oddział zamiejscowy w Trachach oraz stworzenia mieszkania chronionego". 

 

12. Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 108/2019 z dnia 16 września 2019  

w sprawie :zmiany budżetu gminy Sośnicowice na 2019 r. 

 

13. Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 109/2019 z dnia 19 września 2019  

w sprawie: ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony. 

 

14. Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 110/2019 z dnia 19 września 2019  

w sprawie ustalenia wzoru wniosku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej 

ewidencji zabytków, położonego na obszarze Gminy Sośnicowice. 

 

15. Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 111/2019 z dnia 19 września 2019  

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały XXVII/226/2017 

Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad 

rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad 

udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez 

Gminę Sośnicowice określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki okreśłone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2017 r., poz.2488). 

 

16. Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 112/2019 z dnia 23 września 2019  

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko 

urzędnicze. 

 

II. Przygotowano 5 projektów uchwał Rady Miejskiej. 

 

III. Ogłoszono przetarg na: 

 

1. Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Raciborskiej 31 w Trachach celem 

powiększenia Przedszkola Miejskiego w Sośnicowicach oddział zamiejscowy w Trachach 

oraz stworzenie mieszkania chronionego. 

 

2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Sośnicowice w latach 2020-2021. 

 

3. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Projekt i budowa przedszkola 

miejskiego w Smolnicy". 

 

4. „Budowa drogi przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową  i  

sanitarną - projekt”, w trakcie oceny ofert. 

IV.W trakcie realizacji są następujące zadania: 
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1.  Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówce - dokumentacja projektowa kanalizacji 

sanitarnej – Umowa została rozwiązana, trwa sprawdzanie dokumentacji projektowej, będzie 

jeszcze w tym roku ogłoszony przetarg na dokończenie projektu.   

 

2. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja 

projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt 

oczyszczalni ścieków w Trachach. Odstąpiono od umowy, trwają negocjacje z nowym 

wykonawcą.   

 

3. Budowa odcinka drogi ulicy Kasztanowej i ulicy Słonecznej w Rachowicach – projekt, wartość 

umowy 23 370 zł. 

 

4. Budowa odcinka drogi ulicy Polnej i ulicy Leśnej w Tworogu Małym - projekt , termin realizacji 

przedłużony do 01.10. 2019 r. wartość umowy 42 435 zł. 

5.  

6. Budowa ulicy Dolnej w Sośnicowicach - projekt , termin realizacji przedłużony do 31.11.2019 r. 

wartość umowy 33 579 zł. 

 

7. Remont oświetlenia kompleksu ulic; Rynek, Gliwicka, Kozielska, Kościuszki, Bema i Kościelna 

w Sośnicowicach   wartość umowy 694 409.92 zł. 

 

8. Budowę drogi (ulica Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich – zmieniono termin realizacji 

na 30.11.2019 r. wartość umowy 2 274 380,86 zł. 

 

9. Budowę szybu windowego wraz z montażem windy w budynku SP ZOZ MGOZ oraz wykonanie 

odwodnienia wraz z izolacją przeciwwilgociową fundamentów budynku SP ZOZ MGOZ termin 

realizacji anektowane do 30.09.2019 r. wartość umowy 659 500 zł. 

 

10. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap I - 

budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich, termin realizacji 30.11.2020 r. wartość umowy 

6 665 071, 25 zł. 

 

11. Przebudowa mostu na ul. Leboszowskiej w Trachach – projekt , termin realizacji przedłużony 

aneksem do 30.09.2019 r. wartość umowy 21 771 zł. 

 

12. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w roku 2019 na terenie Gminy 

Sośnicowice wartość umowy 457 279.56 zł. 

 

13. Rozbudowa garażu OSP w Rachowicach wartość umowy 29 000 zł termin realizacji 22.11.2019 r. 

14. Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kasztanowej i Słonecznej w Rachowicach, termin realizacji 

30.10.2019 r. wartość umowy  110 944,57 zł. 

 

15. Budowa ulicy Polnej w Kozłowie – projekt, termin realizacji 30.06.2020 r. wartość umowy 46494 

zł. 

 

16. Budowa oświetlenia ulicy Łabędzkiej w Kozłowie, termin realizacji 22.11.2019 r. wartość umowy 

6273 zł. 

 

17. Budowa oświetlenia deptaku pomiędzy ul. Łabędzką a ul. Wiejską w Łanach Wielkich, termin 

realizacji 30.10.2019 r. wartość umowy 18 450 zł. 

 



18. Budowa oświetlenia ulicy Rachowickiej w Sierakowicach, termin realizacji 30.10.2019 r. wartość 

umowy 7800 zł. 

 

19. Budowa oświetlenia ulicy Ułańskiej w Kozłowie, termin realizacji 29.11.2019 r. wartość umowy 

4990 zł. 

 

20. „Budowa klimatyzacji w budynku SP Sośnicowice przy ul. Gimnazjalnej 6. – wartość umowy 298 

564,19 zł. 

 

21. Projekt i budowa przedszkola miejskiego w Smolnicy – termin realizacji 21.08.2020 r. wartość 

umowy 6 220 854,48 zł. 

 

 

Zakończono: 

1. Budowę placu zabaw w Kozłowie. 

2. Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w Sierakowicach.   

3. Budowa uzupełniającego ogrodzenia boiska sportowego w Łanach Wielkich. 


