Sprawozdanie z dzialalnosci
Burmistrza Toszka
w okresie od 29.04.2014 r. do 27.05.2014 r.

W w/w okresie wydalem nast~puj~ce zarzqdzenia w sprawie :
1. zmian w budzecie Gminy na rok 2014 (wydano cztery

zarz~dzenia ),

2. zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2014
(wydano pi~c zarzqdzen),
3. zmian w planie finansowym na rok 201 4 dla zadan z zakresu administracji
rzqdowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami (wydano trzy
zarzqdzenia),
4. ustanowienia
odplatnej
sruzebnosci
przesylu
na
niezabudowanej
nieruchomosci nr 98179 k. m. 10 obr~b Toszek 0 pow. 0,0305 ha stanowi~cej
wlasnosc Pani Stefanii K wasniok,
5. powolania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wybor6w
pos16w do Parlamentu Europejskiego zarz~dzonych na dzien 25 maja 2014r.,
6.

zmi eniaj~ce

zarz~dzenie

w sprawie powolania obwodowych komisji
wyborczych dla przeprowadzenia wybor6w posl6w do Parlamentu
Europejskiego zarz<\.dzonych na dzien 25 maja 2014r.,

7. przygotowania i przeprowadzenia gminnego cwiczenia struktur obrony
cywilnej pt. "Dzialania ratowniczo
gasnicze jednostek ochrony
przeciwpozarowej w przypadku katastrofy przemyslowej na przykladzie
pozaru traktatu "Modrzew" w Kotulinie",
8. przeznaczenia nieruchomosci do oddania w dzierzaw~ oraz ogloszenia wykazu
nieruchomosci przeznaczonych oddania w dzierzaw~, b~d~cych wlasnosci<\.
Gminy Toszek (wydano trzy zarz<\.dzenia),
9. zmiany Zarz<\.d zenia Burmistrza Toszka Nr 0050.5 5.2013 z dnia 5 marca 2013r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu i dzierzawy grunt6w stanowi<\.cych
wlasnosc Gminy Toszek,
10.upowaznienia Pana l akuba Janiaka - Kierownika Osrodka Pomocy Spolecznej
w Toszku,
11. upowa.znienia

Pam

Boguslawy

Konopka

glownego

specjalisty

- koordynatora Sekcji Analiz
Spolecznej w Toszku,

Realizacj i Swiadczen w Osrodku Pomocy

12.zmieniaj 'lce Zarz'ldzenie Nr 0050.15 .20 13 Bunnistrza Toszka z dnia
11 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakladowego
Funduszu Swiadczen Socjalnych w Urz~dzie Miejskim w Toszku,
13. przyj~cia

Regulami nu okreslajqcego szczeg6lowe zasady weryfikacji
Karmicieli kot6w, dokanniania kot6w wolno zyj 'lcych oraz podejmowania
interwencji w sprawie kot6w wolno zyj'lcych oraz z zasadami kontroli.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowy:
1. na wykonanie 2 fi gur kwiatowych w ksztalcie stozka oraz
1 figury w ksztalcie kosza, wykonanie 3 sztuk serwet kwiatowych oraz
obsadzenie 7 donie kwiatami. Wartosc umowy 28.500,00 zl brutto,
2. na dwukrotne koszenie poboczy drog gminnych (z Panem Kamilem Guzik).
Zamowiono kwiaty do obsadzenia donic na skwerze przy PKS-ie, terenu wok6l
swierku na Rynku - wartosc zam6wienia 4.5 30,00 zl brutto.
Zlecono

napraw~

fontanny na Rynku w Toszku - wartosc zlecenia 3.530,49 zl brutto.

Zakonczono 1 etap remont6w cZ'lstkowych nawierzchni drog gminnych. L'lcznie
naprawiono 141 2m 2 ubytow.
Ogfo szono przetargi na dzierzaw~ nieruchomosci
rolnych
o numerach
dzialek:
1. nr 3071100 0 pow. 0,5900 ha w tym L V-O,5900 ha ark. 30br~b Toszek
KW 34408
2. nr 674/ 195 0 pow. 0,5 221 ha w tym PsIU - 0,4115 ha, PsIV - 0,1106 ha, ark2
obr~ b Paczyna KW 59649 oraz nr 6761195 0 pow. 0,3004 ha w tym PsIII 
0,0100 ha, PsIV - 0,2904 ha, ark2 obr~b Paczyna KW 47647 - dzialki
wydzierzawione zostan'l l'lcznie 0 pow. 0,8225 ha .
3. nr 232/66 0 pow. 0,1860 ha w tym RIVa -0,1680 ha, PsIV - 0,0180 ha ark 4
obr~b Kotliszowice KW 35809
4. TIT 43 6/46 0 pow. 0,5589 ha w tym RIVa- 0,5061 ha, Ps V- 0,0528 ha ark 4
obr~b Kotliszowice, KW 301 06
5. nr 465/46 0 pow. 0,1849 ha w tym PsIV - 0,1849 ha, ark 4
obr~b
Kotliszowice KW 30105
6. cz~sc dzialki nr 343 /8 2 0 pow. 0, 5148 ha w tym RIVa - 0,1715 ha, RIVb 
0,173 1 ha,RV - 0, 1702 ha ark. 10 obr~b Toszek KW GLI G/000371 01/3

Przetargi odbyly

si~

w dniu 13.05.2014 r.

W wyniku przetargu wylieytowano kwoty ezynszu dzierzawnego dla :
nr 307/l 00 - 1,1 3 q roeznie
nr 674/1 95 i ill 676/195 - 4,20 q roezme
nr 232/66 - 1,13qroeznie
nr 436/46 - 2,50 q roeznie
ez~s6 dzialki ill 343 /82 - 2,Oq
Dzialka nr 465/46 nie zostala wydzierzawiona.
W dniu 21.05.2014 r. w drodze przetargu ustnego ograniezonego zostala sprzedana
dzialka nr 1623/70 0 pow. 276 m2 obr~b Toszek polozona przy uIiey Ogrodowej.
Dzialka ta zostala sprzedana za kwot~ 7380,00 zl + VAT, co daje l'tezn'tkwot~
9077,40 z1.
W dniu 15.05 .2014 r. zostal podpisany Akt Notarialny 0 ustanowieniu sluzebnosei
przesyru na dzialce nr 98/79 obr~b Toszek, b~d'tcej wlasnosci't Stefanii Kwasniok.
Na przedmiotowej nieruehomosci zostanie wybudowana przepompownia seiek6w,
ktora zostanie ogrodzona.
W zwi'tzku z podj~eiem przez Rad~ Powiatu Gliwickiego w dniu 28 ezerwea 2013 r.
uehwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie pomoey finansowej gminom
Powiatu Gliwiekiego w formie dotacji na dofinansowanie zadan z zakresu ochrony
srodowiska w ramaeh konkursu "Powiat przyjazny srodowisku", eztery soleetwa
wzi ~ udzial w konkursie: Samow, Ligota Toszecka, Wilkowiezki i pruzniczka.
Rozstrzygni ~to p ost~p owan ie

w trybie przetargu nieograniezonego na zadania pn.:
1. "Przebudowa drog gminnych w Gminie Toszek - KOlliszowice (ul. Wiejska),
Ciochowice (ul. Szkolna) oraz Kotulin (ul. Wiejska)" - podpisano umowy z
Wykonaweami w zakresie wszystkieh trzech ez~ s ei.
2. "Dostawa sprZf lu kompulerowego z oprogramowaniem i urzqdzen
peryferyjnych w ramach realizacj i projektu "Od alienacj; do e-integr@)cji 
zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek" - dokonano wyboru
oferty najkorzystniej szej.

Rozpisano j ogloszono post~powania w trybie przetargu nieograniezonego na zadanie
pn.: "Rozhudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Sarnowa oraz Toszka
Oracze - 09.06.20] 4 T. termin skladania i otwareia ofert.

Przeprowadzono post~powania do 30.000 euro na:
1. dostawf tablicy informacyjno-promocyjnej projektu pn.: "Wirtu@Jny Urzqd 
budowa i wdroi enie zintegrowanego systemu wspomagania zarzqdzania w
administracji wraz z platforma elektronicznych uslug publicznych dla
mieszkancow Gminy Toszek" wsp61finansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa Sl'tskiego na lata 2007-2013 , Priorytet II "Spoleczenstwo
Informacyjne", Dzialanie 2.2. "Rozw6j elektronicznych uslug publicznych".
2. dosta wf ulotek informujqeyeh i promujqeyeh platformf " Wirtu@Jny Urzqd".
Przygotowano uzupelnienia do wniosku pn.: "Zagospodarowanie terenu w
soleetwie Paezynka pop rzez budoWf infrastruktury rekreaeyjnej W postae; plaeu
zabaw i plenerowego fitness - Kraina Zlotej Kaezki" ubiegaj 'tcego si~ 0
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich 2007-20 13 , tzw. "male
projekty" .
Rzeczowa realizacja projekt6w pn.:
1. "Od alienaeji do e-integt@,cji - zwalezanie wykluezenia eyfrowego w Gminie
Toszek" dofinansowanego w 100% z Programu Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-201 3, Priorytet VIII Spoleczenstwo informacyj ne
zwi~kszanie
innowacyj noscl gospodarki, Dzialanie 8.3 Przeciwdzialanie wykluczeniu
cyfrowemu - elnc1usion - zakonczenie rekrutacji, weryfikacj a formalna i
merytoryczna otrzymanych zgloszen, prowadzenie procedury przetargowej na
zakup sprz~tu z oprogramowaniem,
2. "Wirtu@Jny Urzqd - budowa i wdroienie zintegrowanego systemu wspomagania
zarzqdzania w administraeji wraz z platformq elektronieznyeh uslug
publieznyeh dla mieszkatieow Gminy Toszek" dofmansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Woj ew6dztwa Sl'tskiego na lata 2007-201 3, Priorytet II
Spoleczenstwo informacyjne, dzialanie 2.2. Rozw6j elektronicznych uslug
publicznych - zakonczenie realizacji umowy w zakresie budowy i wdrozenia
zintegrowanego systemu informatycznego Urz~du, wdrozenie platformy
Wirtu@lny Urz'td, promocja proj ektu.

Ponadto:
1. Przygotowanie stoiska promocyjnego oraz udziat w Mi~dzynarodowych
Targach Turystycznych "W stron~ slonca" w Opolu w dniach 16-18 maja
2014r.
2. Wsp61praca z TV Sfera w nagraniach materia16w dziennikarskich - Toszek TV.
3. Przygotowania logistyczne i merytoryczne oraz promocja imprezy plenerowej
"Kwitnqey Toszek ", kt6ra odb~dzie si~ w dniu 31.05.2014 r.
4. Promocja Gminy Toszek podczas JubiJeuszu 10-lecia przystqpienia Polski do
Unii Europejskiej - Targi Europej skie organizowanego pod honorowym
patronatem Marszalka Wojew6dztwa Sl'l.skiego - zaproszenie od Wydzialu
Promocj i Europejskiego Funduszu Spolecznego Urz~du Marszalkowskiego
Woj ew6dzka Sl'tskiego.
5. Zgloszenie Gminy Toszek do og61nopolskiego konkursu "Modernizaeja Roku
2013" - zglaszana inwestycj a - "TOSZKOLAND" .
6. Zgloszenie Gminy Toszek do konkursu "Lider Rozwoju Regionalnego"
organizowanego przez Forum Przedsi~biorczosci.

Z zakresu informatyki:
1. Nadzorowanie systemu informatycznego Urz~du,
2. Aktualizacja systemu operacyjnego, Microsoft Windows 2008, Microsoft
Windows XP i 7 i Elektronicznego Systemu Obiegu Dokument6w,
3. Administrowanie stron~ BIP, serwisem intemetowym www.toszek.pl.
4. Wykonanie pelnej kopi i serwer6w,
5. Wspomaganie pracownik6w Urz~du w przypadku wyst'l})ienia problem6w
podczas ich pracy z urz~dzeniami informatycznymi,
6. Zaprojektowanie plakatu na i mprez~ "Kwitn~cy Toszek",
7. Koordynowanie pod wzgl~dem informatycznym wybor6w do Parlamentu
Europej skiego - szkolenie okr~gowych koordynator6w, zglaszanie bl~d6w do
KBW, dyzur wyborczy).

