Sprawozdanie z dzialalnosci
Burmistrza Toszka
w okresie od 26.03.2014 r. do 28.04.2014 r.

W w/w okresie wydalem nast~puj c:tce zarzc:tdzenia w sprawie :
11 zmian w budZecie Gminy na rok 20 14 (to bylo siedem zarzc:tdzen)
21zmian w planie wykonawczym budZetu Gminy Toszek na rok 2014
( tutaj osiem zarzc:tdzen )
31zmian w planie fmansowym na rok 201 4 dla zadan z zakresu administracji
rZ'ldowej i innych zadan zleconych odr~bnymj ustawami ( dwa zarz'ldzenia )
4/ogloszenia pierwszych przetarg6w ustnych nieograniczonych na oddanie
w dzierzaw~ nieruchomosci rolnych polozonych na terenie Gminy Toszek
na okres 10 lat, (tez dwa zarzc:tdzenia)
5/przedlozenia sprawozdania rocznego z wykonania budZetu Gminy Toszek
za rok 2013, sprawozdania rocznegO z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury" Zamek w Toszku" za rok 2013 oraz informacji 0 stanie
mienia Gminy Toszek wg stanu na dzien} 31.1 2.2013 r.
6/przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedazy na rzecz najemc6w w drodze
bezprzetargowej oraz ogloszenia wykazu lokali do sprzedai:y
71zmiany zarz'\.dzenia w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych
do bezplatnego umieszczania ogloszen i plakat6w wyborczych
8/przedlozenia sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Zdrowia

Psychicznego dla Gminy Toszek w roku 2013
9/ustalenia czasu pracy w m-cu maju i czerwcu 2014 r. w zwiqzku z
koniecznosci'l zachowania obowic:tzkowego wymiaru czasu pracy w okresie
rozliczeniowym kwiecien - czerwiec 2014
10/powierzenia obowic:tzk6w Gl6wnego
finans6w pub1icznych

Ksi~gowego

jednostki w sektorze

11!przedlozenia Radzie Miejskiej w Toszku sprawozdania z rea1izacji Programu
wsp6lpracy z organizacjami pozarzc:tdowymi i podmiotami wyrnienionymi
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poZytku
publicznego i wolontariacie
12/wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej na terenie Gminy Toszek
dla ce16w glosowania korespondencyjnego
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13/0gloszeni a przetargow ustnych ograniczonych na sprzedaz nieruchomosci
ruezabudowanych polozonych w Toszku
14/zmiany Zarzqdzenia nr 3/2010 Bunnistrza Toszka z dnia 4 stycznia 2010

w sprawie regulaminu udzielania zamowien publicznych 0 wartosci
szacunkowej nie przekraczajqcej wyrazonej w zlotych rownowartosci
14.000 euro

TOku

15/ zmiany Zarzqdzenia w sprawie ogloszenia naboru oraz wprowadzenia
Regulamillu naboru i uczestnictwa w projekcie" Od alienacji do e-integracji 
zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek"
Ponadto oglosilem przetargi na dzierzawtt nieruchomosci rolnych :
w Ciochowicach - 5 nieruchomosci, w Paczynce 7 nieruchomosci,
Przetargi odbyly sitt 14.04 br - wszystkie nieru chomosci zostaly
wydzierzawione.
Zlecilem zakup kwiatow do obsadzenia donic i kwietnikow na terenie Miasta
Toszek ( kwota zamowienia to 932,50 brotto )
oraz wykonanie uproszczonego proj ektu budowy ogrodzenia Szkoly
Podstawowej w Toszku - projekt sporzqdzi Pracownia Architektoniczna
Przemyslawa Konopki - za kwottt 2.600 zl
Podpisalismy Umowtt z firmq Uslugi Projektowe i Nadzor w budownictwie
Ryszard Warminski, na wykonanie projektu d1a przebudowy odcinkow ul.
Wiejskiej i Pyskowickiej w Pniowie 0 lqcznej dt 695 m. Termin realizacji do
15.05.2015.
Zlecilem firmi e EKOPOL-PROJEKT Kichman Jacek, wykonanie rocznego
przeglqdu drog gminnych z tenninem realizacji do 11.07.2014r.
oraz firmie Uslugi Projektowe i Nadzor w budownictwie- Ryszard Wanninski,
opracowanie dokumentacji i zlozenie wruosku 0 uzyskanie Decyzji 0
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi do Wrzosow w
Paczyille.
W dniu 1.04.20 14r. Zlecilem wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo
technicznej dla zadania "Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola
Publicznego w Toszku wraz z wymianqpi eca centralnego ogrzewania
ograniczajqcq emisjtt zanieczyszczen pylowych i gazowych do powietrza i
wyrnianq instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonaniem instalacji
solarowej wspomagajqcej wytwarzanie c.w.u."
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Zawarlem nastftPuj ~ce umowy :
W dniu 4.04.2014r. na wykonanie robot budowlanych zwi'lzanych z
przebudow~ wydzielonych czftsci parteru budynku Urzftdu Miejskiego w
Toszku.
W dniu 10.04.20 14r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania: "Wykonanie zabezpieczenia kondygnacji piwnic, wzrnocnienie
konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku Urzftdu Miejskiego w Toszku".
W dniu 15.04.2014r. na wykonanie robot budowlanych zwi~zanych z
modernizacj'l pokrycia dachowego budynku asp w Ciochowicach.
W zakresie wykonania altematywnego systemu ogrzewania dla Sali
Gimnastycznej przy SP w Toszku:
- w dniu 17.04.2014r. na wykonanie nowego przy1etcza do sieci gazowej,
i w dniu 23.04.2014r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na wykonanie altematywnego systemu ogrzewania Sali Gimnastycznej,
Natomiast w dniu 23.04.2014r. zlecilem wykonanie dokumentacji projektowej
na wykonanie bezodplywowego zbiomika na nieczystosci bytowe przy budynku
bylej szkoly w Proboszczowicach.
Rozpisano i ogloszono postftpowania w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: "Przebudowa drog gminnych w Gminie Toszek - Kotliszowice (u1.
Wiejska), Ciochowice (u1. Szkolna) oraz Kotulin (ul. Wiejska)" - 24.04.2014 r.
odbylo sift otwarcie ofert.
Uniewazniono poprzednie postftpowanie oraz rozpisano i ogloszono nowe
postftPowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa
sprzfttu komputerowego z oprogramowaniem i urzetdzen peryferyjnych w
ramach realizacji projektu "Od alienacji do e-integr@cji - zwalczanie
wyk1uczenia cyfrowego w Gminie Toszek" - 18.04.2014 r. odbylo sift otwarcie
oferi.
Przeprowadzono postepowanie do 14.000 euro na: dostawft ulotek promocyjno
informacyjnych Gminy Toszek "Oferta turystyczna" w zwictZku z obchodami
10-1ecia partnerstwa Gminy Toszek i Hohenau.
Oraz - na dostawft gadzetow promocyjnych Gminy Toszek (kubki, zestawy
gier, dlugopisy, slodycze, kalendarze wieczne)
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Rzeczowa realizacja projektu pn. "Od alienacji do e-integr@cji - zwalczanie
wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek" prowadzona jest rekrutacja do
projektu, promocja projektu (opracowanie artykul6w zamieszczonych w
lokainej prasie - Dziennik Zachodni, Strzelec Opolski), prowadzenie procedury
przetargowej na zakup sprzetu z opro gramowaniem.
Opracowany zostal i zlozony wniosek 0 platnosc posredniCl rozliczaj'lcq
otrzymana zaJiczke oraz kolejny wniosek 0 platnosc zaliczkowq w ramach w/w
projektu .
Rzeczowa realizacja pro jektu pn. "Wirtu@lny Urzetd - budowa i wdrozenie
zintegrowanego systemu wspomagania zarzetdzania w administracji wraz z
platformet e1ektronicznycb usrug publicznych dla mieszkancow Gminy Toszek"
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Sletskiego na lata 2007-2013, - wspolpracujemy z firmq REKORD SI Sp. z 0.0.
z siedzibCl w Bielsku-Bialej w zakresie uruchomienia systemow, testow i
szkolen uzytkownik6w zintegrowanego systemu infonnatycznego Urz'rdu,
wdrozenie portalu e-Urzqd.
Przygotowano zagadnienia do artykuru promocyjnego na temat Gminy Toszek
pt.: "Toszeckie inwestycje" - opublikowanego w dodatku informacyjno
promocyjnym "Forum Przedsi~biorczosci" do Dziennika Gazeta Prawna nr 76,
kt6ry ukazal si~ 18 kwietnia 2014 r.
przygotowano i opublikowano materialy do artykulu promocyjnego na temat
Gminy Toszek pt.: "Toszek - urok peryferii" - artykul ukazal si~ w gazecie
"Rzeczpospolita" w dodatku "Samorzetdy -Gospodarka - Perspektywy, ktory
ukazal si~ 4 kwietnia 2014 r.
Trwa wspolpraca z TV Sfera w nagraniacb material6w dziennikarskich - Toszek
TV.
Przeprowadzono rozeznanie cenowe i zamowiono namiot promocyjny Gminy
Toszek wraz z akcesoriami.
A ponadto Gmina Toszek zostala zgloszona do udzialu w Mi'rdzynarodowych
Targach Turystycznych "W stron'r stonca", ktore odb'rd(J si'r w dniach 16-18
maja 2014 r. w Opolu.
Przygotowywana iest impreza p1enerowa "Kwitnqcy Toszek", k:tora odb~dzje
si~ w dniu 31.05.2014 r..
Z drobniejszych spraw, przeprowadzono
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Rekonfiguracj ~

Pol~czona

maszyn wirtualnych w serwerowni.

zostala platfomla ePUAP z oprogramowaniem "eDokument2".

Urucbomione zostaiy czytniki czasu pracy wraz z kartami magnetycznymi.
A ponadto po przeprowadzeruu rozeznania cenowego podj~lismy wsp6lprac~ z
Data POLCARD maj~c~ na celu uruchomienie terminala platniczego,
umozliwiaj~cego platnosci kart'\. w kasie Urz~du Miejskiego w Toszku.
firm~ First

