Sprawozd anie z dzialalnosci
Burmistrza Toszka
w okresie od 21.XI.2012 r. do 18.XlI.2012 r.

W w/w okresie wydalem

nast~puj<\.ce

zarz<\.dzenia w sprawie :

1/ zmiany zarz<\.dzenia Burmistrza Toszka nr 0050 .300.2 012 z dnia 12 wrzesnia
2012 r. w sprawie powolania zespo16w spisowych do przeprowadzenia
inwentaryzacji skfadnik6w maj<\.tkowych Gminy Toszek drog<\. spisu z natury
2/ zmian w bumecie Gminy Toszek na rok 2012
3/ zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2012
4/ zmieniaj<\.ce zarz<\.dzenie w sprawie ustalenia wysokosci stawek za wynajem
pomieszczen w plac6wkach oswiatowych dzialaj<\.cych na terenie miasta
i gminy Toszek
5/ przeznaczenia nieruchomosci do sprzedazy w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego oraz ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do
sprzedaZy
6/ przeznaczenia do sprzedazy w trybie bezprzetargowym nieruchomosci
niezabudowanej , stanowi<\.cej wlasnosc Gminy Toszek w celu poprawy
warunk6w zagospodarowania nieruchomosci przyleglej oraz ogloszenia
wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaZy
7/ wyrazenia zgody na ustanowienie sruzebnosci przesylu na niezabudowanej
nieruchomosci nr 384/30 pow. 9812 m2 stanowi<\.cej wlasnosc Pani
Krystyny Grzona / de domo Styrc / polozonej w Toszku przy ulicy
Strzeleckiej
8/ przeznaczenia nieruchomosci do oddania w najem oraz ogloszenia wykazu
nieruchomosci przeznaczonych do oddania w najem , b~d<\.cyc h wlasnosci'lc
Gminy Toszek
Ponadto:
- rozpisano , przeprowadzono i rozstrzygni~to post~powanie w trybie
przetargu nieograniczonego na : Adminislrowal1ie zasobem mieszklllliowym
Gminy Toszek
- przeprowadzono post~powanie do 14.000 EURO , w tym rozeznanie cenowe
i zawarto umowy na : dostaw~ fantoma do reanimacji oraz plansz
edukacyjnych "Lancuch przeZycia" w ramach projektu WykwalijikowlIl1Y
ralownik Ocholniczej Slraiy Poiarnej w Gminie Toszek - Twojq szallsa 1I11
szybszl! pomoc wsp6ltinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007 - 2013
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Rozpocz~to realizacj~

w/w projektu .Odbyly si~ juz cztery szkolenia z zakresu
kwalifikowanej pierwszej pomocy
- rozliczono , opracowano i przekazano do Urz~du Marszalkowskiego wniosku
o platnosc dla projektu pn. Wzrost atrakcyjnosci turystycznej i inwestycyjllej
Gminy Toszek poprzez stworzenie profesjona/nej oferty promocyjnej
wsp6Hinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszar6w Wiej skich
- rozliczono i przygotowano wnioski 0 wyplat~ dotacji , aktualizacji
harmonogramu rzeczowo - finansowego i przekazanie ich do Ministerstwa
Sportu oraz Urz~du Marszalkowskiego Wojew6dztwa Sl'l.skiego dla inwestycji
realizowanej w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012
- obj~to honorowym patronatem Burmistrza Toszka IX Edycj~ prze dsi~wzi,<cia
organizowanego w Blotnicy Strzeleckiej Es Weihnachtet
- zawarto 8 um6w dzierzawy na dzialki w Kotulinie / 2 / i w Toszku / 6 /
- wywieszono wykaz nieruchomosci stanowi'l.cych wlasnosc Gminy Toszek
przeznaczonych do oddania w najem
- w zwi'l.zku ze zorganizowanym przez powiat Gliwicki konkursem na
dofinansowanie zadaiJ. z zakresu ochrony srodowiska w ramach kokursu
"Solectwo przyjazne srodowisku " przyznane zostaiy nagrody w ronnie
dotacji dla:
- solectwa Cioclzowice - 2.250 zl
- solectwa Kotliszowice - 1.373,50 zl
- solectwa Kotulin - 1.373,50 zl
- solectwa Sarnow - 1.373,50 zl
- solectwa Proboszczowice - 1.373,50 zl

