W

Sprawozdanic z dzialalnosci
Burmistrza Toszka
okl-esie od 26.06.2013 r. do 16.07.2013 r.

W w/w okresie wydalem nastt;!pujace zarzqdzenia w sprawie :
11 dopuszczenia do stosowania w Urzt;!dzie Miejskim w Toszku program6w
i system6w komputerowych
2/ zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2013
3/ przyjt;!cia Regulaminu usuwania azbestu z obiek6w budownictwa
indywidualnego z terenu Gminy Toszek w 2013 roku w ramach "Gminnego
programu usuwania azbestu i wyrob6w zawierajqcych azbest dla Miasta
i Gminy Toszek na lata 2012 - 2032"
4/ wyrazenia zgody na ustanowienia odpiatnej sluzebnosci przesylu dla stacji
transpfonnatorowej slupowej P81 , slupa Sn , linii napowietrzneJ i linii
kablowej na nieruchomosci 0 nr dzialki 861l k.m.3 obrt;!b Pluwiczka
stanowiqcej wiasnosc Gminy Toszek
5/ powolania Komisji konkursowej dla wylonienia realizator6w Programu
zdrowotnego dotyczqcego szczepien profilaktycznych dzieci zamieszkalych
na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w 2013 r.
6/ wykazu dokument6w z zakresu kontroli zarzqdczej obowiqzuj'l.cych w
Urzt;!dzie Miejskim w Toszku
7/ zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2013
8/ ogfoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaZ
nieruchomosci niezbudowanych po1:ozonych w Pniowie
9/ rostrzygnit;!cia konkursu na realizatora Programu zdrowotnego dotycz'l.cego
szczepien profilaktycznych dzieci zamieszka1:ych na terenie Gminy Toszck
przeciwko bakteriom meningokowym w roku 2013
10/ zmiany zarz'l.dzenia Nr 231/2011 Burmistrza Toszka z dnia 20.07.20 II r.
w sprawie powolania Zespofu Interdyscyplinarnego Miasta i Gmin y Toszek
III wpro wadzenia wykazu program6w komputerowych dopuszczonych do
stosowania przy prowadzeniu ksi<tg rachunkowych w Urzt;!dzie Miejskim w
Toszku
12/ dopuszczenia do stosowania programu komputerowego "Odpady komunalne
- ewidencja i naliczanie / wersja rozwojowa / " w Urzt;!dzie Miejskim \
Toszku
13/ ustalenia dodatkowych koszt6w udostt;!pnienia informacji publicZ11Cj na
wniosek
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Ponadto:
- w dniu 5.07 br ogloszono drugi przetarg na sprzedaz nieruchomo ' ci
niezabudowanych polozonych w Pniowie 0 or dzialek :
- 1189/990 pow. 0,1200 ha - cena wywolawcza 65.3 30 zt + VAT
- 11 90/99 0 pow. 0,1182 ha - cena wywolawcza 66.966 zl + VAT
Przetarg odb«dzie si« w dn iu 6 sierpnia 2013 r. 0 godz. 9. 00 i 9.15
- rozpisano i przeprowadzono I etap post«powania w trybie przetargu
nieograniczonego na : Dos falVlf sprzetll illformufy cznego lillfrastrukJury
serll'erolVo-sieciolVej I w rUllwell rea/izacji proj ek tll pll.: Wirlu@lny Urzad
- budowa i wdroienie zintegrowanego systemu wspomagania zQI'zqdzania
w administracji wraz z piatformq elektronicznych uslug publicznych dia
mieszkancow Ominy Toszek"
- rozpisano post«powanie w trybie przetargu nieograniczonego na : DostulVl/ ,
illstalacje i wdrozenie zintegrolVanego systemll illformatycZllego
wspomagajqcego zarzqdzallie IV udminisfrac}i oraz zlVi{!kszajtlcego
dostgmosc uslllg swiadczollych drogq elektrollicZllq dla Gllliny Toszek II'
ramach reafiZllcji projekfu pll. : "Wirtu@lny Urzqd - budowa i wdroienie
zinlegrowanego syslemu wspomagania zarzqdzania w administracji wraz Z
platformq elektronicznych uslug pubiicznych dla mieszkancow On/iny Toszek"
- opracowano dla OSP Wilkowiczki wniosek 0 platnosc dla projektu pn.
" Wilko lVicki Zuk({fek - popralVa estetyki ifunkcj otlainosci malej
illfrllstruktury rekrellcyj llej przy stllwie we IVsi Wilkowiczki" 
wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich
- podpisano umowy z wykonawcami realizacji projektu pn. "ZmodemizollJaJlie
s/rollY illterlle/owej Gil/illY Toszek poprzez stlVorzellie pods/roil - prezen/acji
11I111fimediulnycil prezelltlljqcych oferte tllrystyCZJIq GmillY"

