Sprawozdanie z dzialalnosci
Bu rmistrza Toszka
w okresie od 19.XII.2012 r. do 29.1.2013 r.

W w/w okresie wydalem nast<cpuj<tce zarz<tdzenia w sprawie :
1/ zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 201 2
2/ zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
3/ zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2013
4/ zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 20 13
5/ zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Gimnazjum im . lreny
Sendler w Toszku na rok szkolny 2012/2013
6/ ogloszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w
dzierZaw<c nieruchomosci rolnych na okres 10 lat polozonych na terenie
Gminy Toszek
7/ ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj<c zadania publicznego
Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz dzialania na rzecz
os6b niepe1nosprawnych w formie wspierania reali zacji zadania
8/ ogloszenie otwartego konkursu ofert na realizacj<c zadan publicznych Gminy
Toszek z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w formie wsprarcia
realizacji zadania
9/ zmiany zarz<tdzenia w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na
realizacj<c zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji
zdrowia oraz dzialania na rzecz os6b niepelnosprawnych w formie
wspierania realizacji zadania
10/ wprowadzenia Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjaln. ch
w Urz<cdzie Miejskim w Toszku
III powolania Zakladowej Komisji Socjalnej
12/ planu wykonawczego budzetu Gminy Toszek na rok 2013
13/ planu finansowego na rok 2013 dla zadan zleconych z zakresu administracji
rzqdowej
Podpisalem akty notarialne na :
- sprzedaz nieruchomosci polozonej w Boguszycach 0 nr dzial ki 18118 0 pow.
0,0741 ha .Nieruchomosc zabudowana jest domem jednorodzinnym oraz
budynkiem gospodarczym na rzecz najemcy za kwottt 70.000,50 zl
!bez VAT / - sprzedaz na raty

2
- sprzedaz lokalu mieszkalnego poJ:ozonego w Toszku przy ul. Karola
Miarki 5/8 na rzecz najemcy za kwottt 3.245,80 zJ: I bez VAT I
- sprzedaz lokalu mieszkalnego poJ:ozonego w Toszku przy ul. Karola
Miarki 5/11 na rzecz najemcy za kwottt 3.574,10 zl I bez VAT I
Podpisalem umowtt z REMONDIS Aqua Toszek Sp. Z 0.0 na:
- doplattt do taryfy za odprowadzanie sciek6w zgodnie z uchwaht Rady
Miejskiej w Toszku Nr XXVI/266/20 12 z dnia 21 listopada 20 12 r.
Doplata wynosi 3,00 zJ: brutto do 1m3 odprowadzonych sciek6w
- wykonanie mapy do cel6w projektowych zwi1\zanych z realizacj1\. odnog
bocznych sieci kanalizacyjnej umo zliwiaj1\.cych przyl1\.czenie gospodarstw
domowych , polozonych ponizej poziomu sieci kanalizacyjnej na tereni
Sarnowa oraz Toszka Oracze do zrealizowanej kanalizacji . Wartosc umowy
14.760 zl brutto .Termin realizacji : 2 miesiitce
Ponadto:
- rozpisano , przeprowadzono i rozstrzygnittto postttpowanie w trybie
zam6wienia z wolnej rttki na "Uslugi odbioru i wywozu selektywnie
zebral1ych odpadow w workach od wlascicieli nieruclwmosci polozonych
110 terenie Gminy Toszek"
- przygotowano i przeslano do Prezesa Urzttdu Zam6wien Publicznych TOC7.ne
sprawozdanie 0 udzielonych zam6wieniach publicznych w Urzttdzie Miejskim
w Toszku w roku 2012
- opracowano i dostarczono do Urzttdu Marszalkowskiego wymagane zal!\.czniki
niezbttdne dopodpisania umowy 0 dofinansowanie projektu "Wirtu@lflY
Urz{{d - budowa i wdrozenie zintegrowanego systemu wspomogania
zarzqdzania w administracji wraz z platformq elektronicznych uslug
p ublicznych dla mieszkaiicow Gminy Toszek"
- przygotowano uzupelnienie do wniosku 0 platnosc dla projektu " Wzrost
atrakcyjnosci turystycznej i inwestycyjnej Gminy Toszek poprzez stworzellie
profesjonalnej oferty promocyjnej "
- zlozono pierwszy wniosek 0 platnosc projektu "WykwalifikowollY ralowl/ik
Ochotniczej Strazy POiarnej w Gminie Toszek - Twojq szans{l ml szybszq
ponwc"
- stworzono fiszktt proj ektowa dotycz1\.C1\. planowanego przedsittwzic,:cia 
budowy Centrum Przesiadkowego przy dworcu PKP "Parkuj ij edz "w rarnacb
Regionalnego Programu Wojew6dztwa SI1\.skiego - Subregion Centralny
- opracowano formularz ankietowy w celu przeprowadzenia konsultacji
spolecznych z mieszkancami - projektu Strategii Rozwoju Gminy Toszek
- zorganizowano spotkanie przedstawicieli wladz Powiatu Gliwickiego
z delegacj1\. Obwodu Zytomierskiego - Ukraina
- podjttto dzialania w celu przygotowania kalendarium imprez w Gminie Toszek
na rok 2013 - wystosowano w tej sprawie pisma do sohys6w oraz
przedstawicieli trzeciego sektora 0 przekazanie informacji 0 planowanych
przedsittwzittciach

