W

Sprawozdanie z dzialalnosci
Burmistrza Toszka
okresie od 19.02.20 14 r. do 25.03.2014 r.

W w /w okresie wydalem nast~pujqce zarzqdzenia w sprawie :
lIpowolania komisji celem brakowania dokumentacji niearchiwalnej
przechowywanej w Urz~dzie Miejskim W Toszku,
21 powolania komisji konkursowej dla przeprowadzenia procedury
kwalifikacyjnej w konkursie na stanowisko podinspektora w Referacie
Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
3lharmonogramu przekazywania w roku 2014 dokumentacji do archiwum
zakladowego
4/zmian w budzecie Gminy na rok 2014
5/zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2014
6/przeznaczenia nieruchomosci do sprzedazy w drodze przetargu ustnego
ograniczonego oraz ogloszenia wykupu nieruchomosci przeznaczonych do
sprzedazy
7/przeznaczenia nieruchomosci do oddania w dzierzaw~ oraz ogloszenia wykazu
nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierzaw~ b~d'lcych wlasnosci'l
Gminy Toszek
8/zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoly Podstawowej im.
Kr610wej Jadwigi w Pniowie
9/ wyznaczenia miejsc do bezplatnego umieszczania urz~dowych obwieszczen
wyborczych i plakat6w komitet6w wyborczych
lOlzaopiniowania projektu zmian w Uchwale Nr XXXVII /235/20 13 Rady
Powiatu Gliwickiego z dnia 30 paidziemika 2013 r. w sprawie ustalenia
godzin otwarcia aptek dzialaj'lcych na terenie Powiatu Gliwickiego
111ogloszenia naboru oraz wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w
projekcie" Od alienacji do e-integracji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego
w Gminie Toszek" wsp6lfinansowanego przez Uni~ Europejska ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Os Priorytetowa 8:
Spoleczenstwo informacyjne - zwi~kszenie innowacyjnosci gospodarki ,
Dzialanie, Przeciwdzialania wykluczeniu cyfrowemu -e Inclusion
12/ogloszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w
dzierzaw~ nieruchomosci rolnych na okres 10 lat polozonych na terenie
Gminy T oszek
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13/infOlmacji 0 wynikach naborn na wolne stanowisko urz((dnicze w Referacie
Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
14/zasad polityki rachunkowosci w UM w Toszku
15/zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadan z zakresu administracji
rzqdowej i innych zadan zleconych odr((bnymi ustawami
16/zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata
2014-2025
Ponadto
podpisano umowy z Przychodni<1. Weterynaryjn<1. w Toszku, reprezentowan<1.
przez lekarza weterynarii Pana Andrzeja Kurka na
• caiodobow<1. opiek(( weterynaryjn<1. nad zwierz((tami bezdomnymi, w
przypadku zdarzen drogowych z ich udziaiem
•

sterylizacj(( wolno zyj<1.cych kotek i kastracj(( wolno zyj<1.cych kocurow

•

eutanazj(( slepych miotow

•

okres obowi<1.zywania: od 14.03.2014 r do 31.12. 2014 r.

•

na kwot(( 5.000,00 zt. brutto.

Podpisano
zlecenia
z
Przedsi~biorstwem
Produkcyjnym "BIL POL" z Chorzowa na

Handlowo-Uslugowo-

Wycink(( 4 szt. drzew gatunku jesion rosn<1.cych przy ul. Swibskiej w
Kotulinie, wraz z frezowaniem pni zgodnie z decyzj<1. Wojta Gminy
Wielowies nr OS.6131.37.2013 z dnia 04.09.2013 r.
• frezowanie 4 pni po wyci((tych drzewach, przy ul. Swibskiej w Kotulinie
• piel((gnacj(( 1 szt. drzewa gat. jawor rosn<1.cego przy ul. Swibskiej w
Kotulinie
okres obowi<1.zywania: od 19.03.201 4 r do 26.03. 2014 r. na kwot((

•

do 4.500,00 zt. brutto.
Rozpisano, ogioszono i rozstrzygni((to post((powania w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa parteru budynku UrZfdu
Miejskiego w Toszku - etap I" - dokonano wyborn oferty najkorzystniejszej.
Rozpisano, ogloszono i rozstrzygni((to post((powania w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: "Remont czqstkowy nawierzchni dr6g
gminnych na terenie Gminy Toszek w roku 2014" - dokonano wyborn oferty
najkorzystniejszej.
Rozpisano i ogioszono post((powania w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: "Dostawa sprZftu komputerowego z oprogramowaniem i urzqdzen
peryferyjnych w ramach rea/izacji projektu "Od alienacji do e-integr@2cji 
zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek " - 25.03.2014 r. odbylo
si(( otwarcie ofert.
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Po pozytywnej ocenie przez Rad~ Spichlerza G6rnego SIClska i UrzCld
Marszalkowski Wojew6dztwa SIClskiego podpisano umowy 0 dofinansowanie
projektu pn. "Wzrost atrakcyjnosci turystycznej Gminy Toszek poprzez
wydanie publikacji inJormacyjno-promocyjnych" wsp61finans. z Europejslciego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich: Europa inwestujClca
w obszary wiejskie wsp61finansowanego ze srodk6w Unii Europejskiej w
ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata
2007-20 13, dzialanie 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju dla malych
projekt6w, tj. operacji, kt6re nie odpowiadajCl warunkom przyznania pomocy
w ramach dzialan Osi 3, ale przyczyniajCl si~ do osiqgni~cia cel6w tej osi - tzw.
. kt y.
"
"ma1e prole
Rzeczowa realizacja projektu pn. " Od alienacji do e-integl@cji - zwalczanie
wykluczenia cyJrowego w Gminie Toszek" dofinansowanego w 100% z
Programu
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet
VIII Spoleczenstwo informacyjne - zwi~kszanie innowacyjnosci gospodarki,
Dzialanie 8.3 Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion 
ogloszenie rekrutacji do projektu, promocja projektu (dystrybucja ulotek,
plakat6w promocyjno-informacyjnych), ogloszenie procedury przetargowej na
zakup sprzytu z oprogramowaniem.
Opracowano i zlozono w Urzydzie Marszalkowskim Woj. Sl,!skiego wniosek 0
platnosc posredni,! dla projektu pn. "Wirtu@lny Urzqd - budowa i wdrozenie
zintegrowanego systemu wspomagania zarzqdzania w administracji wraz z
p latformq elektronicznych uslug publicznych dla mieszkal1cow Gminy
Toszek " dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa SIClskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Spoleczenstwo
informacyjne, dzialanie 2.2. Rozw6j elektronicznych uslug publicznych.
Rzeczowa realizacja projektu pn. "Wirtu@lny Urzqd - budowa i wdrozenie
zintegrowanego systemu wspomagania zarzqdzania w admin is tracji wraz z
platformq elektronicznych us lug publicznych dla mieszkafzcow Gminy Toszek "
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
SIClskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Spoleczenstwo informacyjne, dzialanie
2.2. Rozw6j elektronicznych uslug publicznych - wsp61praca z firm,! REKORD
SI Sp. z 0.0. z siedzib,! w Bielsku-Bialej w zakresie uruchomienia system6w,
test6w i szkolen uzytkownik6w zintegrowanego systemu informatycznego
Urzydu.
Przygotowano dokumenty w ramach procedury uzupelniaj,!cej dla projektu pn.
"Wzrost atrakcyjnosci turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji
inJormacyjno-promocyjnych" ubiegajClcych si~ 0 dofinansowanie
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z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich:
Europa inwestujqca w obszary wiejskie wsp6lfinansowanego
ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju
Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013, dzialanie 413 Wdrazanie lokalnych
strategii rozwoju dla malych projekt6w, tj. operacji, kt6re nie odpowiadaj 't
warunkom przyznania pomocy w ramach dzialan Osi 3, ale przyczyniaj't silt do
osi<=tgniltcia cel6w tej osi - tzw. "male projekty".
Opracowano i zlozono vvniosek aplikacyjny dla projektu pn. "Walory
przyrodnicze i krajobrazowe lasu Fazaniec" ubiegaj'tcego silt 0 dofinansowanie
z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach.
Nawi'tzano stal't wsp6lpraclt z Urzltdem Miasta Gliwice przy opracowywaniu
projekt6w w ramach projektu ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Sl'tskiego 2014
2020.
Przeprowadzono rozezname cenowe na wydruk papleru firmowego Gminy
Toszek.
Przygotowano i przekazano Starostwu Powiatowemu w Gliwicach informacje
do Kalendarium imprez.
Ponadto przeprowadzono aktualizacjlt systemu operacyjnego, Microsoft
Windows 2008, Microsoft Windows XP i 7 i Elektronicznego Systemu Obiegu
Dokument6w.
Wystqpiono do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 0 certyfikat
umo.zliwiaj'tcy integracjlt platformy e-Urz'td z platform't e-PUAP.

Podpisano akty notarialne w sprawie:
-sprzedazy nieruchomosci polozonej w Toszku, 0 nr dzialki 1624/70
o pow. 0,0260 ha; niezabudowana nieruchomosc sprzedana zostala na
popraw~ warunk6w zagospodarowania dzialki sqsiedniej, za kwot~ za
kwot~ 8.487,00 zl
-nieodplatnego przej~cia od Agencji Nieruchomosci Rolnych - Oddzial
Terenowy w Opolu nizej wymienionych nieruchomosci:
1. dzialka nr 57/22 0 pow. 0,5524 ha, polozona w Kotliszowicach; dzialka
stanowi drog~
2. dzialki: nr 140/8 (droga na Wrzosy) i nr 56 0 lqcznej pow. 1,8786 ha,
polozone w Paczynie; dzialki stanowiq drogi (m.in. droga na Wrzosy)
3. dzialki: nr 866/9 i nr 898/9 0 lqcznej pow. 0,0855 ha, polozone w
Paczynce; dzialki stanowiq drog~
4. dzialka nr 42 0 pow. 0,4320 ha, polozona w Paczynie, dzialka stanowi
drog~

5.

6.

7.
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dzialka nr 98/1 0 pow. 0,8800 ha, polozona w Pluzniczce; dzialka
wykorzystana zostanie jako boisko sportowe;
dzialka nr 94/1 0 pow. 0,0070 ha, polozona w Pluzniczce; dzialka
stanowi cz~sc drogi;;
dzialki : nr 1271/165, nr 1273/165, nr 1275/165, nr 1276/165, n r
1278/168, nr 1279/168, 1281/169, nr 1283/170 0 lqcznej pow. 0,5643
ha, p olo zone w Paczynie; nieruchomosc wykorzystana zostanie pod
oczyszczalni~ sciek6w;
Lqczna wartosc przej~tych nieruchomosci wynosi: 1.085.272,00 zl

Ponadto w dniu 19 marca 2014r. odbyly si~ przetargi na sprzedaz dzialek
budowlanych:
1.,Toszek w rejonie ul. Glowackiego i Wielowiejskiej - 28 dzialek
2. Toszek w rejonie ul. Jana Twardowskiego - 4 dzialki
3. Toszek ul. Podwale - 8 dzialek sprzedawanych lqcznie jako
3 nieruchomosci
Wszystkie przetargi zakonczyly si~ wynikami negatywnymi.
- Podpisano Umow~ z finnct Uslugi Projektowe i Nadz6r w budownictwie
Ryszard Wanniilski, na wykonanie projektu dla przebudowy drogi Paczyna
Wrzosy.
- Zlozono wniosek 0 wyplat~ drugiej transzy pozyczki w wysokosci 480 tys zl.
dla Programu budowy przydomowych oczyszczalni sciek6w na terenie Gminy
Toszek.
- Podpisano umow~ 0 dofinansowanie projektu pn: "Budowa sportowej
infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Slctskiego.

