Sprawozdanie z dzialaln osci
Burmistrza Toszka
w okresie od 27.09.2012 r. do 30.10.2012 r.

W w/w okresie wydalem nastt<pujqce zarzqdzenia w sprawie
1I zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
21 zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2012
31 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 20 12-2018
41 nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomosci
51 zmiany zarza,.dzenia Burmistrza Toszka Nr 0050.165.2012 z dnia 1.06.2 0 12 r.

w sprawie : przyjt<cia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzt<dzie Miej skim w
Toszku z p6Zn.zm.
61 zmiany zarza,.dzenia Burmistrza Toszka Nr 0050.197.2012 r. z dnia 4 lipca
2012 r. w sprawie powolania Zespolu koordynujqcego realizacjt< Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkanc6w Gminy Toszek na lata
2012-2015
71 powoiania Konwentu Strategicznego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju
Gminy Toszek
81 przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedazy na rzecz najemcy w dl'odze
bezprzetargowej oraz ogloszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaz"
91 ogloszenia konkursu na kandydata na stanowi sko kierownika Zespolu
Obslugi Plac6wek Oswiatowych w Toszku
101 zmiany zarzq,dzenia w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Regulaminu
Pracy Urzt<du Miejskiego w Toszku
II I zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej
w Kotulinie na rok szkolny 2012/2013
121 zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej
w Paczynie na rok szkolny 2012/2013
131 ogloszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaz
nieruchomosci niezabudowanych polozonych w Toszku
141 organizacji i dzialania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Toszek
151 powolania Komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu
konczq,cego sluzbt< przygotowawczq,
161 powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury
kwalifikacyjnej w konkursie na stanowisko Kierownika Zespolu Obslugi
Plac6wek Oswiatowych
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171 zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej
im. Krolowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2012 /2013
181 informacji 0 wynikach konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika

Zespolu Obslugi Placowek Oswiatowych w Toszku
Ponadto:
- zlecono firmie Remondis Aqua Toszek uzupelnienie i wymian« oznakowania
na drogach gminnych - wartosc zlecenia 5.460,98 zl brutto
- zlecono firmie Remondis Aqua Toszek przegl'\.d kanalizacji deszczowcj wraz
z wyczyszczeniem studzienek w Toszku - wartosc zlecenia 4.207,80 zl brutto
- dokonano odbioru rob6t zwi'\.zanych z przebudow'\. drog gminnych
dojazdowych - ul. Polnej w Pi sarzowicach oraz uJ. L'\.czki w Wilkowiczkach
- zlecono finnie Larix Sp . z 0.0 wykonanie utwardzenia odcinkow drog
gminnych - uJ. Polnej , ul. Tward owskiego , uJ. Guttmannaw Toszku.
Wartosc zlecenia wynosi 40.980 zl brutto
- z10zono wniosek do Urz«du Marszalkowskiego 0 nadanie numerow drogom
gminn ym na terenie Gminy Toszek
- rozstrzygni«to post«powanie w trybie przetargu nieogranicznego i zawarto
umow« na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu boisk sportowych
w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 20 12 " I boisko pilkarskie oraz
boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym I w Gminie
Toszek przy Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku 
kontynuacja przerwanego zadania inwestycyjnego
- przeprowadzono post«powanie do 14.000 euro , w tym rozeznanie cenowe
i zawarto umowy na wykonanie publikacji promocyjnych Gminy Toszek w
postaci ulotek promocyjnych , baneru , rolJ-upow , kalendarzy i papieru
firm owego w ramch realizacji projektu pn. "Wzrost atrakcyjnosci turystycznej
i inwestycyjnej Gminy Toszek poprzez stworzenie profesjonalnej oferty
promocyjnej "
- rozpisano post«powanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
"Zimowe utrzymanie dr6g gminnych w sezonie 2012/20 13 na terenie Gminy
Toszek" I post«powanie prowadzone z podzia1em na 5 zadaft I - trwa badanie
i ocena ofert
- projekt pn. "Wirtu@lny Urz'\.d - budowa i wdrozenie zintegrowanego
systemu wspomagania zarz'\.dzania w administracj i wraz z platform'\.
elektronicznych us1ug publicznych dla rnieszkanc6w Gminy Toszek "
ubiegaj'\.cy si« 0 dofinansowan ie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Woj ewodztwa Sl'\.skiego 2007 - 2013 - przeszedl pozytywnie ocen«
merytoryczn'\. i zosta1 obj«ty dofinansowaniem
- przygotowano aktuali zacj« harmonogramu rzeczowo-finansowego i zbiorczego
zestawieni a koszt6w inwestycji budowy ORLIKA dla Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz Urz«du Marsza1kowskiego Woj. Sl. w zwi'\.zku z podpisaniem
umowy z nowym Wykonawc'\. zadania
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- przygotowano dokumentacjt( na temat Gminy Toszek z analiz'l ilosciow't
i jakosciowa dla projektu "Budowanie kompetencji do wsp61pracy
mit(dzysamorz'ldowej i mit(dzysektorowej jako narzt(dzi rozwoj u lokalnego
i regionalnego Podregionu Gliwickiego ",
- przygotowano stoisko promocyjne Gminy Toszek podczas otwarcia tras
rowerowych Powiatu Gliwickiego na Zamku w Chudowie

