Sprawozdanie z dziafalnosci
W

Burmistrza Toszka
okresie od 18.07.2013 r. do 27.08.2013 .".

W w/w okresie wydalem oast~puj'l.ce zarz'l.dzenia w sprawie :
l.zm iao w budzecie Gminy Toszek oa rok 2013
2. zm ian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 201 3
3.zmiany zarz'l.dzenia w sprawie ogtoszeni a jednolitego tekstu Regu lam inu
Pracy U rz~du Miejsk iego w Toszku
4.powolania komisji egzamioacyjnej dl a nauczyciela ubiegaj 'l.cego si~ ( awans
oa sto pien nauczyciela mianowaoego
5.powol ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
dyrektora Szkoty Podstawowej w Kotulinie
6.nieodplatnego przej~cia przez Gminl'( Toszek nieruchomosci polozonych w
Paczynce / przedmiotowe nieruchomosci stanowi'l. drogl'( /
7.nieodptatnego przejl'(cia przez Gminl'( Toszek nieruchomosci po!oionej \\
Paczyn ie / przedmiotowa nieruchomosc stanowi drogl'( /
8.nieodplatnego przejl'(cia przez Gminl'( Toszek nieruchomosci po!ozonych w
Paczynie / przedmiotowe nieruchomosci zostan'l. wyko rzystane pod
oczyszczalnil'( sciel<ow /
9.zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadaI'r z zakresu adtTIinistracji
rZ'ld owej i innych zadal1 zleconych odrl'(bnymi ustawami
IO.upowaznienia ki erownika Zespolu Obslugi Pl acowek Osw iarO\'I)'ch w
Toszku do zaci<tgnil'(cia zobowi'lzania zwi'l.zanego z organizac.ilt do Nozellla
uczn iow do szkol
II .przeznaczenia nieruchomosci do oddania w dzierzaw<,( na cele ro ln e ora?
ogloszen ia wykazu tych nieruchomosci bl'(d'l.cych wtasnosciq Gminy Toszek
12.przeznaczenia ni eruchol11osci do oddania w dzierzawl'( na okres 3 laI
z przcznaczeniem pod ogrodki warzywne oraz ogloszenia wykazLi tych
nieruchol11osci bl'(d'l.cych wlasnosci'l Gminy Toszek
13.przeznaczenia nieruchomosci do sprzedazy w drodze przelarg u ustnego
nieograniczonego oraz ogloszenia wykazu tych ni eruchomosci
przeznaczonych do sprzedazy
14.ustale nia czasu pracy w miesi'lcu wrzesniu 2013 r. w zwi 'lzk u z
kon icCZllOSci'l zachowania obowi'l.zuj'l.cego wymiaru czaSll pracy w okresie
rozliczeniowym lipiec - wrzesien 2013 r.
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15.zmiany zarzqd zenia Burmistrza Toszka Nr 00 50. 55 .20 13 z dnin 5 marca
2013 r. w spraw ie ustalenia stawki czynszu naj mu i dzieti:awy grunlaw
stanowi'lccych wlasno sc Gminy Toszek
Ponadto :
- zoslaly ogioszone dru gie przetargi na sprzedaze nieruchomosc i
nieza budowa nych w Pniowie za c en~ wywoiaWCZ'lc: 65.3 30 zl +VAT oraz
66.966 zt + VAT - przetargi zakonczyiy s i ~ wynik iem negatywn ym
- zoslal zlozony wniosek 0 dofinansowanie reali zaeji zadania ze srodkow
Wojewodzk iego Funduszu Oehrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowieaeh na zadanie " Reali zaej a Gminnego programu usuwania azbestu"
- ro zp oez~t o II elap koszenia poboezy drag gminnyeh
- podp isano lI mow~ z firm'lc Usiugi Proj ektowe i N ad zor Budowluny Ryszard
Wann ins ki oa pe!nienie funkeji inspektora nad zo ru inwesto rskiego dl· zadal1
1/ przebud0wa drogi gminnej doj azdowej w Paezynie u l. Ogro dowa
2/ przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gru nlaw rolnyeh w Ilgoc ie
Toszeckiej ul. Laura
- podpisano zleeeni e na wykonanie aktuali zaeji mapy do celow projektowych
dla ak tuali zacj i projektu budowJanego przebudowy bloku mi eszkalnego
przy ul. Wiejs ki ej w Paezynie
- pod pisano zlecenie na aktualizaej~ i uzupe!nienie projektu budowlanego
i \vyko nawezego modernizaej i bud ynku Urz~ du M iejsk iego w Toszku
- za ko l1czono postltpowanie w trybie przetargu nieo gran iezonego oa zadanie pl!.
pJ'zebuliuwa lirog gmilllly cll dnjazdolV)'c/z w Gmillie Toszek - Ligola
Toszecka ( uI.L(lIIra ) oraz Paczy t/a ( III. Ogrodowa) - wybrano
oaj ko rzyslni ej sze oferty , podpi sano umowy z wykonawcami
- trwa badun ie i oeena ofert po s t~p owania w trybi e przetargu nieogran iezoncgo
na zad:ll1ie pn. Dosfmvu sprZf(tu il1!ormufycZl1ego (ill!ms fruk tllry serwerowo 
siecio wej ) 'I' ramae" realiZllcji projekfu pll : "Wirtu@lny UrZ'ld - budnwo
i wc/ro:';enie zintegrowanego systemu wspomagania zarzqd.::allia lV
adm inistracji wraz z platformq elektronicznych uslug public::'l1ych diu
lII ieszkancow Gm iny Toszek "
- trwa badanie i oeena ofert po st~p owania w trybie przetargu ni eograniczonego
na zadanie pn . Dos/awu , illSfa/aej a i wdroiellie zillfegrowullego systemu
il1!ormll(llcZllego wspomflgllj(~cego zarzq(IZilIlie II' (ulm illistracji omz
zwif/ksza;qeego dostf/pllo!,'c uslug l'wiadcZOIIYcI, d/'ogq elektroll;cZllq dla
Gil/illY Toszek
- ro zp ocz~ to w sp 6iprae~ ze Stowarzyszeniem "Raze m dla KOlul iou" zwi",zan't
z rozpoezt;:ciem realizaeji projektu pn. "Pom lllJikujelllY Razem II' Kotulillie"
w ramaeh proj ektu wsp61finansowanego z Europej skiego Fuoduszu
Spolecmego

- J2rzygotowano i przekazano do Urzt<du MarszaJ:kowsk iego Wojewodztwa
Sl'l.ski ego sprawo zdani a z reali zacji inwestycji : BudoHiu kOlllpleksu ho;sk
·'IWrfQIl'j'ch IV rumucl! programll MOlE BOISKO - ORLIK 2012 ( hohklJ
pilkarskie oruz boisko lI'ie/ofilllkcyjlle wraz z zapleczem
sullifllrllo-higienicZllym ) II' Gl1lillie TO.l'zek przy Szkole Po(iSfllll'mvej
im. GUSfUWlI 1W'orcillkll w TIJszku
- przygolowano materiaJ:y i nawi'l.zano wsp6J:pract< z firm<\. Nelkoncepl.coll1
pl7.y real izacj i projektu ZmoderniZOWll/lie strollj' illfcrllelf)Wej Gminy To,~zeli
poprzez stworzellie podSlmll p r ezetlflfcji - prezelltacji l1lultimetlia[l/ycl!
prezeflfujqcych olertl< fllrystycZIU£ GlIliny - opracowani e irlUalnego spacer 1
turystycznego , oferty inwestycyjnej oraz sytem u in formacj i luryslyczncj

