Sprawozdanie z dzialalnosci
Burmistrza Toszka
w okresie od 29.08.2012 r. do 25.09.2012 r.

W w/w okresie wydaiem nast\!puj'l.ce zarz'l.dzenia w sprawie :
1/ okreslenia terminu skladania wniosk6w w roku szkolnym 2012/2013 0
przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podr\!cznik6w
2/ udzielenia peinomocnictwa p.o Kierawnikowi Zespoiu Obsiugi Plac6wek
Oswiatowych w Toszku do zaiatwiania spraw zwi'l.zanych z realizacj'l.
rZ'\.dowego programu rozwijania kompetencji uczni6w i nauczycieli w
zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa
szkoia"
3/ zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
4/ zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2012
5/ powoiania Kornisji celem dokonania brakowania dokumentacji
niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakiadowym Urz\!du
Miej skiego w Toszku
6/ zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej
w Kotulinie na rok szkolny 2012/2013
7/ zatwierdzenia aneksu do prajektu organizacyjnego Szkoiy Podstawowej
im.Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2012/2013
8/ zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej im.Kr61owej
Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 201212013
9/ zatwierdzenia projektu organizacyjnegoGimnazjum im.Ireny Sendler w
Toszku na rak szkolny 2012/2013
10/ powoiania cZfonk6w Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia
inwentaryzacji robot budowlanych zadania "Budowa kompleksu boisk
sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 / boisko
piikarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitamo 
higienicznym / w Gminie Toszek przy Szkole Podstawowej im. CL,stawa
Morcinka w Toszku"
11 / zmiany zarz'l.dzenia Burmistrza Toszka Nr 0050.165.2012 z dnia 0 1.06.
20121'. w sprawie : przyj\!cia Instrucki Inwentaryzacyjnej w Urz\!dzie
Miejskim w Toszku
12/ przeprowadzenia likwidacji skiadnik6w maj'l.tkowych Gminy Toszek,
kt6re utraciiy wartosc uzytkow'l. oraz powoiania Komisj i likwidacyjnej
13/ przeprawadzenia rocznej inwentaryzacji aktyw6w i pasyw6w w Urz\!dzie
Miejskim w Toszku za rak 2012
14/ zatwierdzenia aneksu do proj ektu organizacyj nego Szkoiy Podstawowej w
Kotulinie na rok szkolny 2012/2013
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15/ zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny
Sendler w Toszku na rok szkolny 2012/2013
16/ zatwierdzenia aneksu do projektu organi zacyjnego Szkoly Podstawowej im.
Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2012/2013
17/ zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Publicznego Przedszkola
w Toszku na rok szkolny 201212 01 3
18/ przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedazy na rzecz najemcy w drodze
bezprzetargowej oraz ogloszenia wykazu lokali do sprzedazy
19/ udzielenia pelnomocnictwa do zalatwiania spraw zwi<\,znych z reali zacj<\,
projektu pn. " e-dukacja@w Gminie Toszek - kompetencje nauczycieli do
ksztalcenia mutimedialnego " realizowanego w ramach Priorytetu IX.
Rozwoj wyksztalcenia i kompetencji w regionach ;Dzialanie 9.4 Wysoko
kwalifikowane kadry systemu oswiaty
20/ przeprowadzenia przegl<\,du oraz przeklasyfikowania i wybrakowania
sprzt<tu i srodk6w obrony cywilnej
21/ zmiany zarz<\,dzenia Burmistrza Toszka Nr 0050.282.2012 z dnia 6 wrzesnia
2012 r. w sprawie : przeprowadzenia likwidacji skladnikow maj<\,tkowych
Gminy Toszek , ktore utracily wartose uzytkow<\, oraz powolanie Komisji
likwidacyjnej
22/ zmiany zarz<\,dzenia Burmistrza ToszkaNr 0050.283.2012 z dnia 6.09.20 12 r.
w sprawie : przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywow i pasywow
w Urzt<dzie Miej skim w Toszku
23 / zmiany zarz<\,dzenia Burmistrza Toszka Nr 0050 .281.2012 z dnia 5.09.20 12r.
w sprawie : przyjt<cia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzt<dzie Mi ejskim w
Toszku z pozn.zm.
24/ powolania Zespolu Powypadkowego w celu ustalenia przyczyn wypadku
Pani Rozy Czemer
25/ powolania zespolow spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji
skladnikow maj<\,tkowych Gminy Toszek drog<\, spisu z natury
26/ zmiany zarz<\,dzenia Burmistrza Toszka Nr 0050.305.2012 z dnia 12
wrzesnia 20 12 r. w sprawie powolania zespolow spisowych do
przeprowadzenia inwentaryzacj i skladnikow maj<\,tkowych Gminy Toszek
drog<\, spisu z natury
Ponadto:
- podpisano umowt< dotacji z Ministerstwem Sportu i Turystyki na
dofinansowanie inwestycji " Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach
programu "Moje Boisko - Orlik 2012 / boisko pilkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne wraz z zapleczen sanitamo-higienicznym / w Gminie Toszek
przy Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku"
- podpisano um ow~ 0 dofinansowanie projektu pn."Wykwalifikowany ratownik
Ochotniczej Strazy Pozamej w Gminie Toszek - Towja szans<\,na szybsz<\,
pomoc " - kwota dofinansowania 49.350 zl
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- na wniosek Starostwa Powiatowego przygotowano wskazniki dotycz<\.ce
Gminy Toszek za lata 2010 - 2011 niezb((dne do monitoringu wdrazania
"Strategii Rozwoju Powiatu Gliwickiego na lata 2005 - 2020"
- wyznaczono I termin Konwentu Strategicznego w zwi<\.zku z procesem
aktualizacji Strategii Ro zwoju Gminy Toszek - wyslano zaproszenia do
przedstawicieli wszystkich srodowisk / wladz samorz<\.dowych ,
przedstawicieli oswiaty , kultury , opieki spolecznej , zdrowia ,
przedsi((biorcow , organizacj i pozarz<\.dowych /
- rozpocz((to wspolprac(( z gliwickim Klubem Ekologicznym w celu nawi<\.zat1ia
partnerstwa przy reali zacji projektu rz<\.dowego na rzecz Aktywnosci
Spolecznej Osob Starszych na lata 2012 - 2013 dofinansowanego z
Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej
- pismem poinformowano wykonawct( POLCOURT S.A z Warszawy 0
odstqpieniu od umowy na "Budow(( kompleksu boisk sportowych w ramach
programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 / boisko pilkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - higienicznym w Gminie Tosze k
przy Szkole Podstawowej im Gustawa Morcinka w Toszku "
Rozpisano i ogloszono postt(powanie w trybie przetargu nieograniczonego
na kontynuacj(( przerwanego w/w zadania inwestycyj nego . Planowany
termin otwarcia ofert 3 .x.20 12 r.
- przeprowadzono post((powanie do 14.000 EURO i zawarto umowy na dostaw((
ulotek promocyjnych Gminy Toszek w ramach realizacji projektu "Wzrost
atrakcyjnosci turystycznej i inwestycyjnej Gminy Toszek poprzez stworzenie
profesjonalnej oferty promocyjnej"
- otrzymano informacj (( z Urzt(du Marszalkowskiego 0 pozytywnej ocenie
formaln ej wniosku aplikacyjnego i jego rekom endacji do oceny merytoryczno
technicznej dla projektu "Wirtu@lny Urz<\.d - budowa i wdrozenie
zi ntegrowanego systemu wspomagania zarz<\.dzania w administracj i wraz z
platform<\. elektronicznych uslug publicznych dla mieszkancow Gminy Toszek"
- nawi<\.zano wspolpract( z Urz((dem Marszalkowsk:m Wojewodztwa Sl<\.skiego
na przygotowanie stoiska z promocj<\. dobrych praktyk reali zacji projektu
" Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej", ktory odbyl sit( na pikniku EFS w
Parku Sl<\.skim w Chorzowie
- podczas Swit(ta Lasu w Kochanowicach Gmina Toszek otrzymala wyroznienie
od kapituly fundacji Spichlerz Gornego Sl<\.ska za najpit(kniejsze sto isko
wystawienniczo-promocyjne

