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Sprawozdanie z dzialalnosci
Burm ish'za Toszka
okresie od 30.01.2013 r. do 26.02.2013 r.

W w /w okresie wydalem nast~puj~ce zarz~dzenia w sprawie :
1.przeznac zenia nieruchomosci do oddania w najem oraz ogioszenia wykazu
nie ruchomosci przeznaczonych do oddania w najem ,b~da,cych iasnosci'l.
Gmin y Toszek
2.przeznaczenia niezabudowanej nieruchomosci do sprzedazy w drodze
rokowan
3.zm ian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2013
4.zl11 i e niaj~ce zarz,\dzenie B urmistrza Toszka nr 09/20 12 z dnia 18 stycznia
2012 r. w sprawie zasad wy placania ekwiwalentu pieni ~zneg o dla czlonk6w
Ochotniczych Strazy Pozarnych Gminy Toszek , kt6rzy uezestniczy li w
dzialani u ratowniczym lub szkoleniu pozarniczym organizowanym przez
Pall stwOW'l. Straz Pozarn'l.lub Gmin~
5.powola nia Komisji konkursowej do opiniowan ia oEert w otwmtym konkursie
na real i zaej~ zadan publieznyeh w zakresie wspierania i upowszechniania
ku ltury fizyeznej
6.ogloszcni a otwartego konkursu oEert na realizacj~ zadan publicznych Gminy
Toszek z zakresu bezpieczenstwa publicznego i ochrony p-poz. w Fonnie
wsparc ia realizacji zadan
7.powolania Ko misji konkursowej do opiniowania oEert w otwartym konkllrsie
orert na realizacj~ zadania z zakresu oehrony i promocji zdrowia oraz
dzi alalnosci na rzecz os6b niepelnosprawnych
8.11niewaznienia otwartego konkursu otelt na realizacj« zadan publicznych w
zakresie wspierani a i upowszechniania kultury fizye znej
9.zarz~dzeni a wyborow sohysa solectwa Sarn6w
lO.ogloszenia otwm1ego konkursu oEert va realizacj~ zadan publicznych Gminy
Toszck z zakresll upowszeehniania hLtury fizycznej w fonnie wsparcia
rea Iizacj i zadan
I I.zmiany zm'z~dzenia 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 osob
niepelnosprawnych
12.zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2013
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13.ogfoszenia wynik6w konkursu na zadanie z zakresu ochrony i proll1ocji
zdrowia oraz dzia1al nosci na rzecz os66 niepelnosprawnych
14.real izacji zadat'l w zakresie obrony cywilnej i zarzq,dzania kryzysowego
w 20 13 r.
PonadLO :
- podpisano lImo we;: z Zak1adem Rolniczo-Przemysfowym "FARMUTIL HS"
Sp6lka akcyj na na wyw6z i unieszkodliwianie kazdej ilosei produktow
ubocznyeh pochodzenia zwierze;:cego - wartosc umowy 3.500 zl brutto
- podpisa no umowe;: z przedsie;:biorstwem REMONDIS Aqua Toszek Sp. z 0 .0
na wykonanie lISIug zwiq,zanych z oczyszczaniem miasta .Umowe;: podpisano
na czas okreslony do dnia 31.03.2013 r. - maksymalna wartosc um owy
15.000 zl brutto
- podp isano akt notarialny sprzedazy nieruchomosei polozo nej w Toszku
obejmuj q,cej dzia1ke;: nr 640/63 0 pow.O,O 116 ha na poprawc< warunk6w
zagospodarowania dzialki sq,sied niej za kwote;: 7. l3 4 zl z V AT
- na dzic11 14.03.2013 r. ogloszono term in rokowan na sprzedaz nier uchomosci
potozonej w Toszku obej muj q,cej dzia1ke;: nr 91 11191 0 pow.0 ,0070 ha .Cena
wywolawcza 3.500 zl + VAT
- po odbytym ustnym ni eograniczonym przetargu zawarto umowy dzierZawy
na nastepujq,ce dzialki :
- dzialke;: ill' 51 7/6 5 0 pow. 1,7296 ha obre;:b Toszek .. wylicytowana
wysokosc czynszu dzierZawnego 40q rocznie
- dzialke;: nr 260 pow . 1,9480 ha obrC;!b Kotulin - wylicytowana wysokosc
ezynszu dzicrzawnego 1,3 6q rocznie
- cizialkC;! nr 7191720 pow. 0,5530 ha obrC;!b Paczynka - wylicytowana
wysokosc czynszu dzierzawnego 15,50q rocznie
- r zpisa no postC;!powanie w trybie przetargu nieograniczonego na :
"Zagospodarow{tllie terenu skwerku przy Ill. Gliwickiej W Toszku
i stworzellie miejsca integNlcji spo/ecZllej • rekreflcji i atrakcji tllr.I'S~I'cz"e.i
pll. TOSZKOLAND - Integrujemy poko/ellin It' gruell , ZlIbawacll
i cwiczellinclt " - dokonano otwarcia ofert , trwa badanie i ocena ofe11
- rozpis ano postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Remoll'
cUlstholl'Y I1llwierzcJmi drag gmillllycil lin ferenie Gmin)' To.szek IV rokll
2013"- lermin skladan ia ofert uplywa 28.02.20 13 r.
- przeprowadzono postC;!powanie do 14.000 euro , w lym rozeznanie cenowe na :
sklad i wydruk gminnej gazety samorzq,dowej "Po tro~'zku 0 Toszhu "
- opracowano i zlozono projekt pn. " Taszek segreguje i lin tym zyskllje" na
dofinans owanic kampanii promocyjno-informacyjnej ze srodk6w'
Wojcw6dzkiego Funduszu Oehrony Srodowiska i Gospodark i Wodnej
w Kalowicach
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- w rarnach rc ali zacj i projektu pn. "WyklVtllifikolVany rat()wllik Ocllofniczej
Strui;y Pozumej IV Gminie Toszek - TlVojq szansq 11(1 szybszu pomoc"
zorganizowano szkolenie z zakresu kwa lifikowanej pierwszej pomoey
- nnwia,zano w s p 6 ipr ac~ z Miastem Gliwice dotycz'tc!t przyslapienia do pro.kktll
partnerskiego e fe ktem kt6rego bi(dzie opraco wanie dokllmentu pn. "Strategia
IVZlllllcllicmiu potellcju/u gospodarczego Podregionu G/iwickiego "
- wykonano opracowanie graficzne i zlecono wyd ruk "Kalendllrililfl imprez
fII Gmillie Toszek - rok 2013 "
- opracowan o i u d ost~p n i on o na stronie intemetowej www.toszekp/ ankiet~ oraz
lormu larz zglaszania opi ni i w ramach wszcz;.<tej proced ury konsultaeji
spofecznych dla "Strfltegii Rozwoj lt Gm il1J' Toszek IIU lata 2013 - 202{) "
- otrzymrlno informacj;.< 0 przyznaniu dofinansowan ia na rea l izacj~ projektu
pn. "Toszecka Akademia AktYlI'nych Kobiet "
- na\\ iq,zano wsp6iprac;.< z te lewi zj !t SFERA

