Sprawozdanie z dzialalnosci
Burmistrza Toszka
w okresie od 27.06.2012 r. do 28.08.2012 r.

W w/w okresie wydalem

nast~puj<tce

zarz<tdzenia w sprawie :

II zbycia mienia ruchomego Gminy Toszeki wyzlomowanie JELCZA OSP
Toszek I
21 powolania komisji konkursowej dla wylonienia realizatora I reali zatorow

"Programu zdrowotnego dotycz<tcego szczepien profilaktycznych dzieci
zamieszkalych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom
meningokokowym w roku 2012"
31 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury "Zamek w
Toszku" za rok 2011
41 zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2012
51 ogloszenia naboru na wolne stanowisko urz~ dnicze w Urz~d zie Miejskim
w Toszku I dot. informatyka I
61 zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
71 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2012-2018
81 zmiany zarz<tdzenia w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Regulaminu
Pracy Urz~du Miejskiego w Toszku
91 powolania Zespolu koordynujacego realizacj~ Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego mieszkancow Gminy Toszek na lata 2012 - 2015
101 powolania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu
koncz<tcego sluzb~ przygotowawcZ<t
III zmieniaj<l;ce zarz<l;dzenie Nr 231/2011 Burmistrza Toszka z dnia 27 .07.201 1
w sprawie powolania Zespolu Interdyscyplinamego Miasta i Gminy Toszek
121 powolanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury
kwalifikacyjnej w konkursie na wolne stanowisko urzc<dnicze - I nformatyka
w Referacie Zamowien Publicznych , Rozwoju i Promocji Gminy w
Urzc<dzie Miejskim w Toszku
131 ogloszen ia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaz nieruchomosci
niezabudowanych polozonych w Toszku
141 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Przedszkola
wToszku
lSI zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej
im.Gustawa Morcinka w Toszku
161 rozstrzygni~cia konkursu na realizatora Programu zdrowotnego dotyczitcego
szczepien profilaktycznych dzieci zamieszkalych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom meningokokowym w roku 2012
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171 zmian w planie finansowym na 2012 r. dla zadan z zakresu administracji
rzqdowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzqdu terytorialnego
ustawami
181 zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie ogioszenia konkursu ofeli na reaLizacjl(
"Programu zdrowotnego dotyczqcego szczepien profilaktycznych dzieci
zamieszkaiych na terenie Gminy Toszek pr;~eciwko bakteriom
meningokokowym w roku 2012"
191 wprowadzenia do stosowania w archiwum zakfadowym Urz((du Mi ejskiego
w Toszku wzor6w formularzy wycofania dokumentacji przechowywanej
w archiwum zakladowym Urz((du Miejskiego w Toszku oraz ewidencj i
protokoi6w wycofania dokumentacji
201 ogioszenie naboru na wolne stanowisko urz((dnicze w Urz((dzie Miejskim
w Toszku - Mlodszego Referenta w Referacie Zam6wien publicznych ,
rozwoju i promocji Gminy
211 harmonogramu przekazywania w roku 2012 do archiwum zaldadowego
Urz((du Miejskiego w Toszku dokumentacji wytworzonej w kom6rkach
organizacyj nych
221 wprowadzenia do stosowania w archiwum zakladowym Urz((du Miejskiego
w Toszku wzor6w formularzy udost((pnienia dokumentacji przecho wywanej
w archiwum zakladowym Urzl(du Miejskiego w Toszku oraz ewiden cj i
udostl(pnien
231 powoiania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajqcych sil( 0 awans
na stopien nauczyciela mianowanego
241 powolania komisji do przeprowadzenia przetarg6w na sprzedaz lub
dzierzawl( nieruchomosci stanowiqcych wl snosc Gminy Toszek oraz na
najem gminnych lokali uzytkowych
251 uchylajqce zarzqdzenie w sprawie : wyznaczenia koordynatora czynnosci
lcancelaryjnych
261 powolania Komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury
kwalifikacyjnej w konkursie na wolne stanowisko urz((dnicze - Mlodszego
referenta w referacie Zam6wien publicznYGh , rozwoju i promocj i Gminy
w Urzl(dzie Miejskim w Toszku
271 powolania Komisji konkursowej do przeprowadzenia drugiego etapu
procedury lcwalifikacyjnej w konkursie na wolne stanowisko urz((dni cze Mlodszego Referenta w referacie Zam6wien Publicznych , Rozwoju i
Promocji Gminy w Urzl(dzie Miejskim w Toszku
281 dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urz((du Miejslciego w
Toszlcu
291 upowaznienia p.o kierownika Zespoiu Obolugi Plac6welc Oswiatowych w
Toszku do zaciqgnil(cia zobowiqzania zwiqzanego z organizacjq dowozenia
uczni6w do szk6i
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30/ zmieniaj'lce zarz'ldzenie w sprawie przyjt(cia do sto sowania "Procedury
odbywania przez pracownik6w Urzt(du Miejskiego w Toszku podr6zy
sluzbowych oraz zwrotu naleznosci przysluguj 'lcych z tego tytutu".
31 / przeznaczenia nieruchomosci do oddania w dzierzawt( oraz ogloszenia
wykazu nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierzawt( , b,<d'lcych
w1asnosci'l Gminy Toszek
32/ przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedazy na rzecz najemcy w drodze
bezprzetargowej oraz ogloszenia wykazu lokali przeznaczonych do
sprzedazy
33/ informacji 0 prze biegu wykonania budzetu gminy za I p61rocze 201 2 roku ,
informacji 0 przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za
I p6lrocze 2012 roku oraz informacji 0 ksztaltowaniu si,< wi eloletniej
prognozy finansowej za I p61rocze 2012 roku
34/ zarz'ldzenia wyb or6w Przewodnicz'lcego Zarz'ldu Osiedla Oracze
35/ okreslenia terminu skladania wniosk6w w roku szko lnym 2012/20 13 0
przyznanie pomocy fll1ansowej na zakup podr,<cznik6w
36/ zmiany zarz'ldzenia Nr 280/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku dotycz'lcego
powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku
37/ powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku
38/ powierzenia stanowiska dyrektora Szkoly Podstawowej im. Gustawa
Morcinka w Toszku
39/ zatwierdzeni a aneksu do projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej w
Kotulinie na rok szkolny 2012 / 2013
40/ wyrazenia opinii dotycz'lcej rozkladu pracy aptek og61nodostt(pnych
dzialaj'lcych na terenie Powiatu Gliwickiego
Ponadto:
- zlecono wydzielenie dzialki funkcjonalnie zwi'lzanej z istniej'lc'lzabudow'l
przy ul. Wielowiejskiej 17
- wywieszono wykaz 0 przeznaczeniu czterech lokali mieszkalnych do
sprzedazy w drod ze bezprzetargowej na rzecz naj emcy
- ogloszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci
niezabudowanych polozonych w Toszku .Przetarg odbyl si,< 23.08 .201 2 f.
W wyniku przetargu zostalo zbytych 10 dzialek
- w dniu 16.08.2012 r. dokonano odbioru zrealizowanej inwestycji "Budowa
kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sam6w oraz wodoci'l,gu Toszek
Sarn6w- Grabina
- w dniu 3.08.2012 r. pod pisano umow,< na wykonanie remontu dachu budynku
szatni KS Zamkowiec.Wykonawca zostal wyloniony w zapytaniu cenowym
/ procedura do 14.000 Euro / - wplyn,<la jedna oferta REMONDIS Aqua
Toszek Sp. z 0.0 .Wartosc umowy 60.984,54 zl .Termin realizacj i 11.09.20 12r
- w dniu 3.08.2012 r. podpisano umowt( na wykonanie remontu dachu budynku
mieszkalnego przy 1.11. Strzeleckiej 11 w Toszku
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Wplyn ~! y

2 oferty.Wykonawca REMONDIS Aqua Toszek Sp. z 0.0 zosta!
wyloniony w zapytaniu cenowym I procedura do 14.000 Euro I.wartosc umowy
59.139,74 zl .Termin realizacji 30.XI.2012 r.
- przepro wadzono post~powanie w trybie zamowienia z wolnej r~ki oraz
zawarto umow~ na "Kompleksow<\. do staw~ gazu ziemnego do Urz~du
Miejskiego w Toszku
- rozpisano , przeprowadzono i ro zs trzygni~to postepowanie w trybie przetargu
nieograniczonego na inwestycj ~ "Przebudowa drog gmninnych dojazdowych
w Gminie Toszek : Wilkowiczki I L<\.czki I oraz Pisarzowice I ul. Po Ina I
- przeprowadzono po st~powa nie do 14.000 Euro i zawarto umo w~ na " u s l ug~
aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Toszek " zmierzaj<\.cej do opracowania
koncowego zaktuali zowanego dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy
Toszek
- przeprowadzono post~powania do 14.000 Euro na wykonanie fo lderu
promocyjnego , ulotki promocyjnej oraz kalendarzy promocyjnych Gminy
Toszek w ramach reali zacji projektu "Wzrost atrakcyjnosci turystycznej
i inwestycyjnej Gminy Toszek poprzez stworzenie profesjonalnej oferty
promocyjnej" - wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarow Wiej skich
- przygotowano i przekazano do Urz~du Marsza!kowskiego Woj. Sl<\.skiego
wniosek 0 platnosc dla zrealizowanego i zakonczonego i zakonczonego
projektu "Kwitn<\.cy Toszek - poprawa estetytki i funkcjonalnosci p rzestrzeni
publicznej na terenie Gminy Toszek poprzez ukwieceni e zabytkowej plyty
Rynku w Toszku i zorganizowanie imprezy wystawienniczo-kulturalnej
promuj<\.cej lokalne produkty branzy florystycznej" wspo!finansowanego z
Europej skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich
- podpi s~no umow~ dotacji z samorz<\.dem Wojewodztwa Sl<\.skiego na
dofin ansowanie inwestycji " Budowa kompleksu boisk sportowych w
ramach programu "Moj e boisko - ORLIK 2012 I boisko pilkarskie oraz
boisko wielofukcyjne wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym w Gminie
Toszek przy Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku"
- na eta pie oceny fOlmalnej przygotowano uzupe!nienie dokumentow do
wnioskow aplikacyjnych :
II dla proj ektu " Wirtu@ lny UrZ<\.d - budowa i wdrozenie zintegrowanego
systemu wspomagania zarz<\.dzan ia w administracji wraz z platform<\.
elektronicznych uslug publicznych mieszkancow Gminy Toszek"
ubi egaj<\.cego sie 0 dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
21 dla projektu "Zagospodarowanie terenu skwerku przy ul. Gliwickiej w
Toszku i stworzenia miejsca integracj i spolecznej , rekreacji i atrakcj i
turystycznej pn ..:"TOSZKOLAND - Integruj emy pokolenia w grach ,
zabawach i cwiczeniach " ubi egaj<\.cego sie 0 wspolfinansowan ie z
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Europej skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich
- przygotowano stoisko promocyjne Gminy Toszek oraz prezentacjl( Gminy na
imprezie plenerowej organizowanej pzrez LGD Spichlerz Gornego SI!tska pn.
"Swic,:to Lasu" - Gmina Toszek wygrala w konkursie na najpic,:kniejsze stoisko
wystawiemlicze
- zgloszono Gminc,: Toszek do udzialu w konkursie na najlepsze wydwnictwo
promujqce gminy , miasta pn. "Rota Regiol1-:'Jw 2012 "
- nawiqzano wspolprac y z Urzydem Marszalkowskim Wojewodztwa Sl!tskiego
- z zespolem informacji i promocji Wydzialu Euro pejskiego Funduszu
Spolecznego w celu przygotowania stoiska z promocj'l. dobrych praktyk
realizacji projektu "Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej" , ktory bydzic
promowany na pikniku EFS w chorzowskim parku we wrzesniu br.

