Sprawozdanie z dzialalnosci
Burmistrza Toszlm
w okresie od 25.04.2013 r. do 28.05.2013 r.

W w/w okresie wyda!em nastt<pujqce zarz'ldzenia w sprawie :
l.zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 20 13
2.zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2013
3.zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadan z zakresu adm inistracji
rZ'ldowej i innych zadan zleconych odrt<bnymi ustawami
4.zlUiany zarz'ldzenia w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu i dzierZaw
grunt6w stanowiqcych w!asnosc Gminy Toszek
5.zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szko!y PodstawQwej
w Kotulinie w roku szkolnym 2012/2013
6.zmiany zarzqdzenia w sprawie ustalenia wartosci ekwiwalent6w pieni(;!Znych
przysluguj'lcych z tytuiu uZywania wiasnej odziezy i obuwia roboczego oraz
prania odziezy roboczej
7.przygotowania i udzia!u w powiatowym cwiczeniu obronnym
8.okreslenia zasad przyznawania , przekazywania i rozliczani a dotacji
podmiotowej dla samorzqdowej instytucji kultury
9.zatwierdzenia sparwozdania finansowego Centrum Kultury "Zamek w
Toszku" za rok 2012
1O.ogloszenia i organizacji konkursu na "Najpit<kniej ukwiecone okno
toszeckiego rynku"
l1.wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia przetarg6w przez Komisj(;!
Przetargow'l
12.powo!ania komisji do ustalenia w drodze losowania kolejnosci real izacji
wniosk6w w ramach Programu budowy przydomowych oczyszczalni
sciek6w oraz system6w odprowadzania sciek6w na terenie Gllliny Toszek
na lata 2013-2017 oraz ustalenia daty tego losowania
13.zmiany zarzqdzenia Nr 231 /2011 zd nia 20.07.20 I I r. w sprawie powolania
Zespolu Interdyscycplinarnego Miasta i Gminy Toszek
Ponadlo:
- podpisano akt notarialny na sprzedaz dziaiki w Toszku 0 pow. 0,0495 ha.
Niezabudowana nieruchomosc sprzedana zosta!a w kwoc ie 68 .880 zl <: V AT
- przeprowadzono przetargi nieograniczone na dzierzaw(;! 10 nieruchomosci
ro lnyc h poiozonych w Kotulinie , Pniowie , Pisarzowicach , Kotliszowicach ,
Sarnowie i Ciochowicach
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- 15.05. br zakonczono zgodnie z umow'lc I etap remont6w cZ'lcstkowych na
nawie rzchni dr6g gminnych
- 20.05.20 13 r. zgodnie z umow'lc rozpocz«to I etap koszenia poboczy przy
drogach gminnych .Wartosc zad ania wynosi 6.000 z1 brutto za dwukrotne
wykoszenie poboczy
- z lecono tinnie REMONDIS Aqua Toszek Sp. z 0.0 przetranspor(owanie
niewbudowanych materiaJ:6w z terenu budowy "kompleksu boi sk sportowych
w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" na teren zamkni«ty
oczyszczalni sciek6w w Toszku oraz przechowanie ich do dnia odbioru prze7.
uprawniony podmiot - wartosc zlecenia 1.230 zl brutto
- prowadzenie post«powania w trybie przetargu nieograniczo nego na "Odhiow
i zagospodllro wanie odpadow komunalnych od wloscicieli 1Iierucliomosci
polozonyc/t 110 ferenie GmiflY Toszek " - trwa badanie i oeena ofert oraz
pozostate czynnosci zwi'lczane z tym etapem post«powania
- przeprowadzo no post«powanie do 14.000 euro na : przeprowadzeflie kursu
pmwo jazdy knt.B , zaj(!c zj(!zyko l1iemieckiego i przeprowadzeflie
lVarsztatO IV kOl1lpltterolVych oraz p laka folV promocyjnych w ramac h
realizowanego projektu pn. " Toszecka Akadem ia Aktywnych Kobiet "
- opracowano i przekazanie celem zaopinio wania Urz«dowi Marszalkowskiemu
Wojew6dztwa Sl'lcskiego projektu ogloszenill 0 zamolViel1iu kt6ry zostanic
przekazany Urz«dowi Oficjalnych Publikacji Wsp61not Europejskich w
zwi'lczku z koni ecznosci'lcprzeprowadzenia przetargu na dostaw«, instalacj«
i wdrozenie zintegrowanego systemu informatycznego zgodnie z wytycznymJ
umowy na realizacj« projektu "Wirtu@Jny Urzqd - hlidolVa i lVllrozenie
zil1legrowollego system II wSjJomogonia zarzqdZllJlill W administrllcji IVraz
Z platformq elektrolliczny c/t uslug p uhlicznych dla mieszkOlicow GmillY
Tosuk"
- przygo towano izlozono wniosek 0 platnosc koncow'lc dla projektu pn
J-J'ykwolijiko wany ratowllik OcllOtlliczej Straz)! Pozamej w Gmil1ie Toszek .
Twojq szansq IIlI szybszq p omoc"
- przygolowano dokumentacj « dla projektu pn Strategia Wztrlacl1iollia
Potencjfllu Gospodarczego Podregionu Gliwickiego
- podpisano umow« 0 dofinansowanie oraz rozpocz«to realizacj« projeklu pn .
" Toszecka A.klldem ia A.ktYlVnych Kobiet" - rozpocz«cie szkol en : prawo jazdy
j«zyk niemiecki , lmrs komputerowy
- przygotowano dokumentacj« dla projektu pn. Strllfegia Wzmaclliania
Poten cjlliu Gospodarczego Podregionu Gliwickiego na dzialan ia wspiera.illce
jednostk i samorz'lcdu terytorialnego w zakres ie planowan ia miejskich obszar6w
funkcjonalnych w ramach Pomocy Technicznej
- przygotowano dokumenty w ramach procedury uzupelniaj'lccej dla projektu pD
Zmodernizowollie stroll)! illterne/olVej Gm iny Toszek poprzez slworzenie
pod.5froll prezentacji multimedia/nych prezentujqcych ofert~ lurystYCZllq
Gmilly
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- zorganizowano imprez~ wystawiennniczo-kulturaln'l. promuj'l.c'l.lokalne
produkty branzy florystycznej i ogrodn iczej "KwitnqCJI Toszek"
- rzeczowa realizacja projektu pn Toszek seg reg uje i IIlllym zyskuje
opracowanie ulotek informacyjnych dla mieszkancow , udzial w realizacji
materialu filmowego , nawi'l.zanie wspotpracy z Fundacj'l. A RKA w celu
przeprowadzenia kampanii edukacyjnej dla dzieci w fonn ie zaba ry podczas
imprezy Kwitfl qcy Toszek
- organizacja wy borow do Mlodzieiowcj Rady Gminy w Toszku
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