
Sprawozdanie z dzialalnosci 

Burmistrza Toszka 


w okresie od 23.04.2012 r. do 29.05.2012 r. 


W w/w okresie wydalem nasttepujqce zarza..dzenia w sprawie : 
)/ zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej w 

Kotulinie na rok szkolny 2011/2012 
2/ przyjtecia do stosowania "Procedury wyplaty wynagrodzenia nalemego 

inkasentom" 
3/ ustalenia procedury kotroli prawidlowosci udzielania ulg podatkowych 
4/ ustalenia procedury kontroli prawidlowosci prowadzenia windykacj i 

naleznosci stanowia..cych dochody Gminy Toszek 
5/ okreslenia zasad wykonywania przez inkasent6w czynnosci w zakresie inkasa 

podatk6w na terenie Gminy Toszek 
6/ zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012 
7/ zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2012 
8/ zmian w planie finansowym na 2012 r. dla zadan z zakresu administracj i 

rza..dowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorza..du terytorialnego 
ustawami 

9/ powolania czlonka Miejsko-Gminnej Komisji Rozwia..zywania Problem6w 
Alkoholowych w Toszku 

10/ powierzenia obowia..zk6w G!6wnego Ksitegowego jednostki sektora 
finans6w publicznych 

III powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury 
kwalifikacyjnej w konkursie na stanowisko Kierownika Zespolu Obslugi 
Plac6wek Oswiatowych w Toszku 

12/ inwentaryzacji sprztetu Obrony Cywilnej 
13/ ustalenia warunk6w ponownego wykorzystania informacji publicznych 

bteda..cych w posiadaniu Urztedu Miejskiego w Toszku 
14/ wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej oraz gospodarki drukami 

scislego zarachowania 
15/ ustalenia czasu pracy w miesia..cu maju i czerwcu 2012 r. w zwia..zku z 

koniecznoscia..zachowania obowia..zuja..cego wymiaru czasu pracy w okresie 
rozliczeniowym kwiecien - czerwiec 2012 r. 

16/ przeznaczenia do sprzedaZy w trybie bezprzetargowym nieruchomosci 
niezabudowanej , stanowia..cej wlasnosc Gminy Toszek w celu poprawy 
warunk6w zagospodarowania nieruchomoki przyleglej oraz ogloszenia 
wykazu nieruchomosci przenaczonych do sprzedazy 

17/ przeznaczenia nieruchomosci do sprzedazy w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego oraz ogloszenia wykazu nieruchomoki przeznaczonych 
do sprzedaZy 
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18/ przeznaczenia nieruchomosci do oddania w dzierzaw~ oraz ogloszenia 
wykazu nieruchomosci do oddania w dzierzaw~ , b~d1\.cych wlasnosci1\. 
Gminy Toszek 

Podpisa1em : 
- umow~ na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej drogi gminnej 

ul. L1\.czki w Wilkowiczkach z firm1\. Usrugi projektowe i nadzer budowlany 
Ryszard Warminski z siedzib1\. w Gierahowicach .War-tose zamewienia 
7.995 zl brutto.Termin realizacji 15.062012 r. 

- umow~ na koszenie poboczy dreg gminnych z Panem Kamilem Guzik. 
Warrtose zamewienia 6.000 zl brutto za dwulcrotne wykoszenie poboczy 

- umow~ z Przedsiybiorstwem REMONDIS Aqua Toszek Sp. z 0.0 na biez1\.ce 
utrzymanie fontanny na Rynku w Toszku 

- umowy z Wykonawc1\. inwestycji "budowa k2.nalizacji sanitamej Toszek -
Oracze - Samow - Grabina : 
- na wykonanie robot dodatkowych okreslonych w protokole Nr 11 nie 

przekraczaj1\.cych kwoty 14.000 EURO , a polegaj1\.cych na wyplyceniu 
kanalizacji sanitarnej Dn 90 na odcinku 10.8 m spowodowanej kolizj1\. 
z przepustem . Wyp1ycon1\. kanalizacjy naleza10 umiescie w rurze ochronnej 
wraz z izolacj1\. termiczn1\.ze wzglydu na strefy przemarzania. 
Wartose umowy 3.960,39 zl brutto. 

- na wykonanie robot dodatkowych okreslonych w protoko1e Nr 12 nie 
przekraczaj1\.cych kwoty 14.000 EURO , a polegaj1\.cych na odwodn ieniu 
wykopu iglofiltrami na odcinku SK 79 do SK 82 w ulicy Konopn ickiej. 
Wartose umowy 29.045,10 zl brutto 

Ponadto: 
- zakonczono I etap remontew cZ1\.stkowych dreg gminnych 
- rozpocz~to procedur~ rozeznania cenowego na wykonanie "kosza i serwety" 

oraz ich obsadzenie kwiatami 
- dokonano ostatnich wp1at za przeksztalcenie prawa uZytkowania vrieczystego 

w prawo wfasnosci dla nieruchomosci gruntowej pOfozonej w Toszku przy 
ul.Morcinka / garaze / na rzecz wspofuZytkownikow wieczystych Spofdzielni 
Mieszkaniowej "Labydy" 

- przeprowadzono uproszczone postypowanie na inspektora nadzoru inwestycji 
"budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO 

ORLIK 2012 " / boisko pilkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z 
zapleczem sanitamo-higienicznym w Gminie Toszek przy SP w Toszku. 
Wybrano : Zaklad Usrug Budowlanych Barbara Kulej z Nysy - warto ' e uSfugi 
18.450 zl brutto. 

- rozeslano zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany 26 okien w lokalach 
mieszkaniowego zasobu gminy 

- dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postypowaniu prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na realizacjy inwestycji : 


http:termiczn1\.ze
http:biez1\.ce
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"Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO 
- ORLIK 20 12 / boisko pilkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z 
zapleczem sanitamo-higienicznym / w Gminie Toszek przy Szkole 
podstawowej im.Gustawa Morcinka .Obecnie trwa 5 dniowy termin 
przewidziany na mozliwosc wnoszenia przez oferentow odwolan. 

- przeprowadzono postepowanie do 14.000 EURO na zakup publikacj i 
promocyjnych w postaci teczek w ramach realizacji projektu "Wzrost 
atrakcyjnosci turystycznej i inwestycyjnej Gminy Toszek poprzez stworzenie 
profesjonalnej oferty promocyjnej "dofinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich 

- przeprowadzono postttpowanie do 14.000 EU1Z0 na zakup plakatow 
promujqco-informuj1\.cych w ramach realizacji projektu "Kwitn1\.cy Toszek 
poprawa estetyki i funkcjonalnosci przestrzeni publicznej na terenie Gminy 
Toszek poprzez ukwiecenie zabytkowej plyty Rynku w Toszku 
i zorganizowanie imprezy wystawienniczo-kulturalnej promuj1\.cej lokalne 
produkty branzy f1orystycznej"dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich 

- zlozono wniosek wraz z dokumentacj1\. aplikacyjn1\. 0 dofinansowanie real izacji 
projektu pn "Wirtu@lny Urz1\.d - budowa i wdrozenie zintegrowanego systemu 
wspomagania zarz1\.dzania w administracji wraz z platform1\. elektronicznych 
uslug publicznych dla mieszkancow Gminy Toszek z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojwodztwa SI1\.skiego 

- zorganizowano seminarium edukacyjne dla organizacji pozarz1\.dowych w 
zwi1\.zku z mozliwosci1\. aplikowania 0 srodki w ramach Programu 
Opreacyjnego Kapital Ludzki dzialanie 9.5 

- przeprowadzono rozeznanie cenowe na zakup gadzetow reklamowych Gminy 
Toszek 

- wsp61organizowano z Lokaln1\. Grup1\.Dzialania Spichlerz Gomego Sl1\.ska 
warsztaty rttkodzielnicze dla nauczycieli szkM i przedszkola gminy Toszek 

- przygotowano i zgloszono Gmintt Toszek do ogolnopolskiego konkursu 
organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki "Grunt na Medal" 

- uczestniczono w dwudniowych Mittdzynarodowych Targach Turystyki , 
Dziedzictwa Przemyslowego i Turystyki Podziemnej w Zabrzu - stoisko 
wspolne z Powiatem Gliwickim oraz Centrum Kultury"zamek w Toszku" 

Uzyskano: 
- pozytywne rozpatrzenie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wniosku 

o dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu 
"Moje boisko - Orlik 2012" 

- pozytywne rozpatrzenie przez Radtt LGD Spichlerz Gornego SI1\.ska wnioskow 
o dofinansowanie projektow : 
1/ Zmodemizowanie strony internetowej Gminy Toszek poprzez stworzenie 

podstron - prezentacji multimedialnych prezentuj1\.cych oferttt turystycznq 
Gminy 

http:Kwitn1\.cy
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21 Zagospodarowanie terenu skwerku przy ul. Gliwickiej w Toszku 
i stworzenie miejsca integracji spolecznej , rekreacji i atrakcji 
turystyczna,.pn.TOSZKOLAND - Integrujemy pokolenia w grach , 
zabawach i cwiczeniach 

- przyznanie dotacji dla przygotowanego dla Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. sW.Stanislawa Bp.i Nawiedzenia NMP w Pluznicy Wielskiej wniosku 
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w dla projektu pn. 
"Wymiana pokrycia dachu hna hehnie wiezy kosciola filialnego pw. 
sw. Anny w Ligocie Toszeckiej " 


