Sprawozdanie z dzialalnosci
Burmistrza Toszka
w okresie od 2.01.2014 r. do 18.02.2014 ro

W w/w okresie wydalem nastc<puj'lce zarz<\dzenia w sprawie :
11 ogloszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie
w najem nieruchomosci polozonych w Boguszycach przy ul icy
Ujazdowskiej i w Paczyni e przy ulicy Wiejskiej bl\!d<\.cych wtasnosci<\.
Gminy Toszek
2/ wprowadzenia Regulaminu udzielan ia i kontroli zam6wien publicznych
w Urzf\!dzie Miejskim w Toszku
3/ ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Toszek
4/ powolania kom isj i egzaminacyj nej dla przeprowadzeni egzaminu
koncz<\.cego s tuZ~ przygotowawcZ<\.
5/ realizacj i zadan w zakresie obrony cywilnej i zarZ<\.dzania kryzysowego
w 2014 roku
6/ powotania Komi sj i konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert na realizacj c< zadrui publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizyczuej
7/ zmian w planie wykonawczym budZetu Gminy Toszek na rok 2014
8/ planu wykonawczego budZetu Gminy Toszek na rok 2014
9/ planu fiuansowego na 20 14 rok dia zadan z zakresu administracji
rZ<\.dowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzlldu terytorialnego
ustawami
10/ powolania Komisji konkursowej dla wyboru Prezesa Sp6tdzielni
Socjalnej "Wsparcie na starcie"
III przej cia przez Gminc< Toszek nieruchomosci potozonej w Paczynie
/ droga /
121 zmirul w budZecie Gminy Toszek na rok 201 4
131 ogloszenia wynik6w konkursu na zadanie z zakresu ochrony i promocji
zdrowia oraz dzialalnosci na rzecz os6b niepclnosprawnych
141 zatwierdzenia aneksu do arkusza organ izacyj nego Szkoly Podstawowej
w Kotulinie
15/ zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyj nego Szkoly Podstawowej
w Paczynie
161 zmieniaj<'\.ce zarz<\.dzenie w sprawie powotania Komisji konkursowej do
opiniowania ofert w otwartym konkurs ie ofert na realizacjl\! zadan
publiczuych w zakre ie wspierania i upowszechniania kultury tizycznej
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17/ ogloszenia wynikow konkursu na realizacjft zadan publicwych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
181 ogloszenia przetargow ustnych nieograniczonych na sprzedai. nieruchomosci
niezabudowanych polozonych w Toszku
19/ wskazania referatow wiodqcych w UrZf(dzie Miejskim w Toszku do
prowadzenia postft wan 0 udzielenje zamowicnia pubHcznego
201 ogloszenia naboru na wolne stanowisko uTZftdnicze w Referacie
Orgaruzacyj nym w Urzftdzie Miejskim w Toszku
Ponadto :
Podpisano akty notarialne na :
- sprzedai. nieruchomosci niezabudowej w Toszku 0 pow.0,0043 ha na poprawft
wanmkow zagospodarowania dzialki s!\Siedniej za kwotft 5.350,50 zf z VAT
- zamianlt dzialek w Pisarzowicach 0 I!lcznej pow. 1,3516 ha I wanose 97.800zV
na dzialki w Toszku 0 lqcwej pow. 0,1225 ha 1 wartose 66.300 zll.Tytulem
wyrownania roznicy zamienianych dzialek Gmina otrzymala kwotlt
31.500 zl
- sprzedai. lokaJu uzytkowego potozonego w Toszku przy ul. Gli wickiej 24 na
rzecz najemcy za kwotft 63.500 zf Ibez VAT 1
- sprzedai. nieruchomosci niezabudowanej polozonej w Wilkowiczkach 0 pow.
0,0137 ha na popraw~ wanmkow zagospodarowania dzialki sl\.siednej za
kwot~ 10.455 zl z VAT
- sprzedai. lokalu mjeszkalnego polozonego w Toszku przy ul. Tarnogorskie.l 2/4
na rzecz najemcy za kwotlt 6.340 z1 bez V AT
- sprzedaz ruezabudowanej nieruchomosci polozonej w Toszku 0 pow. 0,0263ha
na popraw~ warunkow zagospodarowanja dzialki s!\.siedniej za kwot~
8.487 zf z VAT
- sprzedai. lokalu mjeszkalnego polozonego w Toszku przy ul. Dworcowej 22/3
na rzecz najemcy za kwotlt 23.500 zl bez VAT
Ogl0520no przetargi na sprzedai. dziatek budowalnych polozonych w Toszku:
- w rejonie 1IJ. Glowackiego i Wielowiejskiej - 28 dzialek
- w rejonie 1I1. Jana Twardowskiego - 4 dzialki
- ul. Podwale - 8 dzialek 1 sprzedawanych Iqcznie jako 3 nieruchomoscl I
Przetargi odbyry sift 19 marca br.
Zawarto umowy :
- z firm<\. Mokros-Projekt w Kochanowicach na catodobowq gotowose do
przyjftcia bezclomnych zwiemtt gospodarskich z terenu Gminy Toszek do
gospodarstwa rolnego mie zcz!\.cego sift przy ut. Wiejskiej lOw
Kochanowicach .Okres obowiqzywania umowy od 20.01.201 4 do 31 12 20 14r
Kwota 3.000 zf brutto
- z flfllll\. P.W "ZAMEX" z Miasteczka Slqskiego na interwencyjne od1awianie
bezdomnych psow i kot6w z terenu Gminy Toszek oraz ich dow6z do
schroniska
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Okres obowi<\.ZYwania umo'"''Y od 20.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Kwota 15.155,60 zl brutto
- z firmlt P. W "ZAMEX" z Miasteczka Sillskiego na odbior w schronisku
bczdomnych psow i kot6w z terenu Gminy Toszek oraz zapewnienie im
odpowiednich warunk6w bytowych , sanitamych i opieki weterynaryj nej
az do przej"cia zwierZ'<cia przez nowego wlasciciela lub jego naturalnej
smierci .
Okres obowil\Z)'wania umowy od 20.01.2014 r. do 31.12.20 14 r.
Kwota 27.21 2,20 zl brutto
- z firmlt Uslugi projektowe i Nadzor w budownictwie na wykonanie projekt6w
przebudowy drog gminnych : ul. Wiejska w Kotliszowicach za kwot« 7.872 A
brutto oraz ul. Szkolnej w Ciochowicach za kwot« 8.364 zl brutto.
Termin realizacji 28.02.20 ) 4
Ukollczono rzeczowll realizacj« I etapu Programu budowy przydomowych
oczyszczalni sciekow na terenie Gminy Toszek
Zlo2.ono wniosek 0 dofinansowanic z Funduszu Ochrony Gruntow Rolnych
dla przebudowy drogi Paczyna-Wrzosy
Rozpisano , ogloszono i rozstrz,ygni"to post"powanie w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanic "Swiadczenie ustug geodezyjnych na rzecz Gminy
Toszek w 2014 r. - podpisanie umowy z wykonawcom
Na podstawie planow z poszczegolnych kom6rek organizacyjnych Urz«du
opracowano plan zam6wien publicznych w Ucz«dzie Miejskiem Toszek na rok
2014.
Przygotowano i przeslano do Prezesa UrZ'<du Zamowien Publicznych roczne
sprawozdanie 0 udzielonych zamowieniach publicznych w Urz"dzie Miejskim
w Toszku za rok 2013
Przeprowadzono post«powanie do 14.000 curo na uslug" opracowania logo
projektu , projektu graficznego j wydruku ulotek , plakatow oraz banerow typu
roll-up w ramach projektu "Od alienacji do e-illfegr@cji - zwalczanie
wykluczenia cyfro wego w Gminie Toszek " - rozpocz"to rzeczowll realizacj"
projektu w tym opracowanie i zlozenia wniosku 0 platnosc zaliczkowll
Przeprowadzono szkolenie dla pracownik6w Urz"du , przedstawicieli jednostek
organizacyjnych oraz dyrektorow szk61 z zakresu planowania i
sprawozdawczosci zamowien pUblicznych
Rozpocz"to rzeczowl'\. realizacj~ projektu pn . Wirlu@/IlV Urzqd - budowa i
wdrozenie zintegrowanego systemu wspomagania zarzqdzania IV administrac,ll
wraz z platformq elektronicznych uslug publiczllych dla mieszk{]l1coW Gminy
Toszek " wSpOfpraca z firml'\.RE KORD w zakresie uruchomieni system6w.
test6w i szkolen uZytkownikow
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Przygotowano dokumenty w ramach procedury uzupclniaj!l.cej dla projektu
,. Wzrosl atrakcyjnosci turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie pub/ikacji
iriformacyjno-promocyjnych " ubiegaj!l.cego sil( 0 dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich
Opracowano i z102;ono wniosek aplikacyj ny dla projektu " Walory przyrodnic;:e i
krajobrazowe lasu Fazaniec " ubiegaj!l.cego sil( 0 dofinansowanie z
Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach
Zebrano infonnacje i przygotowano zbiorcze " Kalendarium imprez w Gminie
Toszek - rok 2014 "
Przeprowadzono rozeznarue cenowe i dokonano zakupu gadZet6w promuj<\cych
Gminl( Toszek ! magnesy na lod6wkl( z otwieraczem do butelek /.

