Sprawozdanie z dzialalnosci
Burmistrza Toszka
w okresie od 28.05.2014 r. do 24.06.2014 r.

W w/w okresie wydalem nast~puj,!:ce zarz,!:dzenia 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 szesc
zarz'!:dzen),
3. wyraZenia opinii 0 pozbawieniu ul. Ludowej w Toszku kategorii drogi powiatowej celem
zaliczeniajej do kategorii dr6g gminnych,
4. zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej w Kotulinie w roku szkolnym
20 14120 15,

5. zatwierdzenia projektu organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku w roku
szkolnym 20 14/20 15,
6. zatwierdzenia projektu organizacyjnego Gimnazjum im. k eny Sendler w Toszku w roku
szkolnym 201412 01 5,
7. zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej im. Kr610wej Jadwigi
w Pniowie w roku szkolnym 20 1412015 ,
8. zatwierdzenia proj ektu organizacyj nego Szkoly Podstawowej im. Gustawa Morcinka
w Toszku w roku szkolnym 2014/2015,
9. zatwierdzenia proj ektu organizacyj nego Szkoly P dstawowej w Paczynie w roku szkolnym
20 1412015,

10. zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej im. Gustawa
Morcinka w Toszku w roku szkolnym 201 3/20 14,
11 . wprowadzenia instrukcj i zabezpieczenia obiektu, dokument6w i piecz~ci w Urz~dzie
Miej skim w Toszku,
12. udzielania upowaZnienia Panu Jakubowi Janiak - Kierownikowi OPS w Toszku
do przyznania Karty Duzej Rodziny,
13 .ogloszenia naboru na wolne stanowisko urz~dn i cze inspektora w Referacie Zam6wien
Pub1icznych, Rozwoju i Promocji Gminy,
14. sprostowania oczywistej omylki pisarskiej w Zarz,!:dzeniu Burmistrza Toszka
Nr 0050.83.2014 z dnia 21.03 .2014r. w sprawie przeznaczerua lokali mieszkalnych
do sprzedaZy na rzecz naj emc6w w drodze bezprzetargowej oraz ogloszenia wykazu lokali
przeznaczonych do sprzedaZy.
W okresie sprawozdawczym p dpisano umowy:
1. na wymi an~ rynien i rur spustowych na budynku mieszkalnym polozonym w Toszku
przy ul. Konopnickiej 26;
2. na wykonanie remontu komin6w na budynku mieszkal nym potozonym w Toszku
przy ul. Konopnickiej 26;

3. na organi zacj~ imprezy kulturalnej - programu ekologiczno-teatralnego "Wielkie psotki malej
Dorotki" - tematyka dotycz~ca segregowania smieci oraz zdrowego odtywiania. Przedstawienie
odbyto si~ w dniu 25.06.20141'. 0 godz. 9.00, uczestniczyfy w niej dzieci klas ,,0" i I Z oddzia16w
przedszkolnych oraz szk6t podstawowych naszej Gminy (kwota 1.600,00 z1. brutto
przedstawi nie + 600,00 zl.brutto zapewnienie dojazdu (Pni6w, Paczyna, Kotulin).
Pod pisano 14 um6w dzierzawy.

Zlecono wykonanie wykopu kontrolnego na potrzeby dokonania il1spekcj i scian fundamentowych
budynku Urz~du Miej skiego w Toszku wraz z remontem lokalnej sieci kanalizacj i deszczowej
odprowadzaj<tcej wodtt z rur spustowych orynnowania dachu budynku Urz~du Miejskiego
w Toszku.
Zl econo wylapanie i przYJltcle do Lesnego Pogotowia hcka Wasinskiego" pH~CllI piskhtt pustulki
porzuconycb przez matklt (okres obowi<tzywania: 09.06.201 4 r., kwota 2.706,00 z!. brutto)
W zwi<tZku z podj ~ciem przez Zarz<td Woj ewodztwa Sl<tsktego uchwaly nr 790/332/IV /2014 z dnia
29.04.20 14 r. zatwierdzaj <tcej regulam in konkursu " Pi~kna wies wojewodztwa slEtSkiego" przeslano
zgloszenie do w/w konkursu w nastttpuj<tcych kategoriach
• Najpittkniejsza wies - wies Ciochowice
• Najpi~kniejsza zagroda - Elwira i Benedykt Szufl a
Hubert i Malgorzata Cyris
• Najlepsze przed si~wzittcie odnowy wsi. - Zielone Serce Wilkowiczek
Trwa badanie i oeena ofert zlozonych w prowadzonych post~powaniach w trybie przetargu
nieograniczonego na zadania pn.:
1. "Rozbudowa sieci kanalizacj i sanitamej na terenie Sarnowa oraz Toszka Oracze"
2. "Obsruga bankowa budzetu Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych~'
Rozpisano i ogloszono post~powanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn. : "Przebudowa drog gminnych w Gminie Toszek -- ul. Wiejskiej oraz ill. Pyskowickiej
w Pniowie" - termin skladania ofert uplywa 03.07.20 14 r.
Ogloszono postepowania do 30.000 euro na:
1. dostaw~ map turystycznych Grniny Toszek w ramach realizacji projektu pn. : ,Wzrost
atrakcyj nosci turystycznej Grniny Toszek poprzez wydanie publikacj i informacyj no
-promocyjnych' >
2. dostaw~ albumow (wydzieranek) z widokowkami Gminy Toszek w ramach realizacji
projektu pn.: " Wzrost atrakcyjnosci turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji
infonnacyjno - promocyjnych",
3. dostaw~ kart do gry - Gmina Toszek w ramach reahzacji projektu pn.: ,Wzrost atrakcyjnosci
turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacj i inforrnacyj no -promocyjnych",
wspolfinansowanych z Europej skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich:
Europa inwestuj<tca w obszary wiej skie wspolfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarow Wiej skieh na lata 2007-20 ] 3, dzialanie
4 13 Wdra.z.anie lokalnych strategii rozwoju dla m2Jych projektow, tj . operacji, ktore
nie odpowiadaj<t warunkom przyznania pomocy w ramach dzialail OS1 3, ale przyczyniaj~ si~
do o siC\gni~cia celow tej osi.
Przygotowano i przekazano do Urz<tdu Marszalkowskiego Wojewodztwa Sl<tskiego uzupelnienia do
wniosku pn.: "Zagospodarowanie terenu w sOfectwie Paczynka poprzez budow~ infrastruktury
rekreacyjnej w postaci placu zabaw i plenerowego fitness - Kraina Zlotej Kaczki" ubie gaj~cego si~
o dofinansowanie z Prograrnu Rozwoju Obszarow Wiej skich 2007-2013 , tzw. "male projekty".
Rzeczowa realizacj a projektu pn. "Od alienacj i do e-integr@cj i - zwalczanie wykluczenia
cyfrowego w Gminie Toszek" dofinansowanego w 100% z Programu Innowacyj na Gospodarka na
lata 2007-2 013 , Priorytet VIII Spoleczenstwo informacyjne - zwi«kszanie innowacyjnosci
gospodarki, Dzialanie 8.3 Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion - podpisanie
mn6w uczestnictwa w projekcie, przygotowanie post~pOWa.r1 do 30.000 euro (Usruga dostttpu do

lntemetu dla uczestnikow proj ektu, Usluga stworzeni a i utrzymania platformy e-lemingowej
Ubezpieczenie zakupionego sprz~tu, Usluga prowadzenia szkolen z zakresu obslugi komputera),
zakonczenie realizacji umowy na do staw~ sprz~tu komputerowego Z oprogramowaniem i urz~dzen
peryferyjnych.
Rzeczowa realizacja projektu pn. " Wirtu@lny Urz~d - budowa i wdrozenie zintegrowanego
systemu wspomagania zarz~dzania w administracji
az z platform~ eJektronicznych lIslug
publicznych dla mieszkancow Gminy Toszek" dofinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa S l~skiego na lata 2007-2013, Priorytet II Spoleczenstwo informacyj ne,
dzialanie 2.2. Rozw6j elektronicznych uslug publicznych - zlozenie wniosku sprawozdawczego
wniosku 0 platnost, promocja projektu.
Przygotowanie i zlozenie wniosk6w aplikacyjnych do Lokalnej Grupy Dzialania SpicWerz G6rnego
S l~ska pn.:
1. "Promocja
lokalnego
dziedzictwa
kulturowego
poprzez
opracowanie
i wydanie publikacji ksi<t:Zkowej Historia obozu NKWD w Toszku w 1945 r."
2. "Podniesienie atrakcyjnosci turystycznej Gminy Toszek poprzez stworzenie publikacji
promuj qcych l o kaln~ ofertl( turystyczn~" (folder promocyjny Gminy Toszek i kieszonkowy
informator turystyczny Gminy Toszek Z oferta noclegowo - gastronomicznv
ubiegaj~ce sil( 0 dofinansowanie z Programu Rozwoj u Obszar6w Wiej skich 2007-2013 w ramach
dzialania 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju dl malych projektow tj. operacji, ktore
nie od powiad aj~ warunkom przyznania pomocy w ramach dzialan Osi 3 ale przyczyniaj~
sil( do os i~ni~ci a ce16w tej osi.
Ponadto:
1. Zorganizowano i przeprowadzono imprez~ "Kwitn~cy Toszek", ktora odbyla si~ w dniu
31.05.2014 r.
2. Wsp6Jpracowano z TV Sfera w nagraniach material6w dziennikarskich - Toszek TV.
3. Zgloszono Gmin~ Toszek do konkursu "Najlepsza przestrzen Publiczna Wojewodztwa
Sl'lskiego" - zglaszana inwestycja - "TOSZKOLAND".
4. Zgloszono Gminl( Toszek do rankingu "Naj lepszy Samorz'ld" organizowanego przez
redakcjl( "Rzeczypospolitej".

