Sprawozdanie z dzialalnosci
Burmistrza Toszka
w okresie od 28.02.20 13 I'. do 25.03.2013 r.

W w/w okresie wydalem nast((pujqce zarzqdzenia w sprawie :
1.zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2013
2.zmiany zarzqdzenia w sprawie powolania Miej sko-Gminnej Komisji
Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w Toszku
3.uniewainienia otwartego konkursu ofert na realizacj(( zadan publ icznych
Gminy Toszek z zakresu bezpieczenstwa publicznego i ochrony p-poz w
formie wsparcia realizacji zadan
4.og1oszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w
najem nieruchomosci polozonej w Boguszycach przy ulicy Uj azdowskiej ,
b((dqcej wlasnosci<\. Gminy Toszek
5.powolania Komisji do przeprowadzenia rokowan oraz w sprawie ustalerua
regulaminu prze prowadzenia rokowan
6.ustalenia stawki czynszu najmu i dzierzawy grunt6w stanowi<\.cych wlasnos6
Gminy Toszek
7.powolania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie
ofert na realizacj(( zadan publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej
8.przeznaczenia nieruchomosci do oddania w dzierzaw(( oraz ogloszenia wykazu
nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierzaw(( , b((d<\.cych
wlasnosci<\. Gminy Toszek
9.zmiany zarz<\.dzenia w sprawie wprowadzenia procedury samooceny systemu
kontroli zarz<\.dczej w Urz((dzie Miejskim w Toszku
10.zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2013
ll.ogloszenia wynik6w konkursu na realizacj (( zadan publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
12.ogloszenia naboru na wolne stanowisko urz((dnicze w Referacie Iowestycji ,
Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego
13.przeprowadzenia likwidacji skladnik6w maj<\.tkowych , kt6re utracily
wartosc uzytkow<\. oraz powolania Komisji Likwidacyjnej
14.zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadan z zakresu administracji
rz<\.dowej i innych zadan zleconych odr((bnymi ustawami
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15 .ogloszenia naboru na wolne stanowisko urz~dni cze w Referacie Ksi~gowoSci
Budzetowej
Ponadto :
- przeprowadzono rokowania na sprzedaz nieruchomosci po{ozonej w Toszku
obejmuj acej dzialk~ 0 pow. 0,0070 ha .Nieruehomosc spzredano za kWO l~
4.305 zl z VAT
- rozpisano post~powanie w trybie przetargu nieograniezonego na "SlIIiar/czenie
IIslug geodezyjnych na rzecz Gminy Toszek w 2013 roku" - trwa badanie
i oeena otert
- rozstrzygni~to po st~powani e w trybie przetargu nieograniezonego na
"Zagospor/arowanie terenll skwerku przy ul. Gliwickiej i stworzenie miejsca
integracji spolecznej, rekreacji i atrakcji tllrystycznej pn.TOSZKOLAND
lntegrujemy pokolenia w grach ,zabawach i cwiczeniaclt "
- rozstrzygni~to post~powanie w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano
lUllOW~ na "Remont czqstkowy nawierzchni drrig gminllycll lIa leren;e GmillY
Toszek w roklt 2013"
- przeprowadzono post~p owanie do 14.000 euro, w tym rozeznanie cenowe na :
opracowflnie i wydruk broszury edllkacyjno-informacyjnej dla uczestnikolll
kafllpallii "Na Ratunek" - w ramach projektu "Wykwalifi kowany ratownik
Ochotniczej StraZy Pozarnej w Toszku - twojq, szansq,na szybszq, pomoc"
- przygotowano i zlozono wniosek aplikacyjny dla projektu pn.: "Oll alienflcji
do e-illtegr@l1cji - Zlllfllczanie wyklllczenia cyfrowego IV Gminie Toszek"
ubiegajq,cego si~ 0 dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka - wartosc dofinansowania 100% koszt6w kwalifikowanych
projektu
- opracowano i zlozono wniosek aplikacyjny dla projektu pn. "Rozblldowa
budynku swietlicy wiejskiej IV Kotulinie " ubiegajq,eego si~ 0 doftnansowanie
w ramach dzialania 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoj u - dla operacji
kt6re odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach dzialania
"Odnowa i rozw6j ws i" obj~tego Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich
2007 - 2013 - wartosc dofinansowania 80% koszt6w kwalifikowanych
projektu
- przygotowano i przekazano sprawozdania oraz ro zliczenia za rok 20 12
inwestycji pn. "Budowa kompleksu boisk sportowy c!J IV ramach programll
"Moje boisko - ORLIK 2012 " boisko pilkarskie oraz boisko wielofimkcyjne
wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Gminie Tosuk pr;;y Szkole
Podsla wo wej im.Gustawa Morcinka w Toszku "
- przygotowano i przeslano harmonogram platnosc i dla proj ektu pn.
"Wirtu@lny Urzqd - budowa i wdrozenie zintegrowllnego ~ysfemll
wspomagttnia zarzqdzania w administracji wraz z plaiformq elektrollicZllyc!J
lIS/lIg p/lb/icznych dla mieszkOllcoW Gminy Toszek "wsp61finansowanego z
RPO Woj. Slq,skiego 2007 - 2013
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- zlozono dokumentacj~ niezb~dn'l. do podpisania umowy na rea lizacj~ projektu
pn. "Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet" - wartosc dofinansowania 100%
koztow kwalifikowanych projektu
- przygotowano uzupe1nienia do wniosku 0 p1atnosc dla projektu pn. "Wzrost
atrttkcyjnosci turystycznej i inwestycyjnej Gminy Toszek poprzez stworzenie
profesjolllllnej oferty promocyjnej "
- przygotowano dokumentacj~ w ramach Zintegrowanego Transportu
Zbiorowego Subregionu Centralnego . W sklad projektu wchodz'l. centra
przesiadkowe w Gliwicach , w Pyskowicach , Toszku , Knurowie , Rudzincu
i Zabrzu wraz z systemami Park & Ride oraz budowa i/lub modemizacja
obiektow i zagospodarowanie terenu.Ponadto kazdy w~zel przesiadkowy oraz
autobusy zostana wyposazone w system dynam icznej informacji pasaZerskiej .
Elementem projektu jest r6wniez rozbudowa ITS - Faza koncepcyjna
- podpisano umow~ partnersk'l. ze Stowarzyszeniem "Razem dla Kotulina" w
celu realizacji projektu pn. "Pomuzykujemy razem din Ko/tllina" .

