nr sprawy: ORG.0002.8.2015
Załącznik nr 4
do protokołu nr XXV/2016 z Sesji Rady
Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 29.06.2016 r. do 24.08.2016 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych i obywatelskich
1. W okresie sprawozdawczym wydano 56 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
- zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek na rok
2016 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek,
- rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gimnazjum
im. Ireny Sendler w Toszku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek,
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego,
- zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gustawa
Morcinka w Toszku,
- terminu składania wniosków w ramach udzielania pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”,
- powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze
bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży,
znajdującego się w budynku przy ulicy Strzeleckiej 10 w Toszku,
- ogłoszenia przetargów:
- ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Pniowie przy
ul. Srocza Góra,
- ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Paczynce
w rejonie ulicy Górnej,
- pierwszego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej
w Toszku przy ul. dr Ludwiga Guttmanna, oznaczonej ewidencyjnie jako działka
nr 362/9,
- przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży, położonej w Toszku przy ul. Ks. Jana Twardowskiego,
- przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazów
nieruchomości będących własnością Gminy Toszek,
- sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści załącznika do Zarządzenia
Burmistrza Toszka z dnia 9 maja 2016 r.,
- zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta
i Gminy Toszek,
- zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Toszku,
- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór:
Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2016”,
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Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C
w roku 2016”,
- przeprowadzenia likwidacji rzeczowego składnika majątku Gminy Toszek,
- postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej,
- zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie
Miejskim w Toszku i Gminie Toszek,
- powołania Komisji :
- Egzaminacyjnej
dla
przeprowadzenia
egzaminu
kończącego
służbę
przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku,
- Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru w celu zastępstwa w związku
z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze
Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku,
- do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości
stanowiących własność Gminy Toszek oraz najem gminnych lokali użytkowych,
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 30 wniosków o wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zakończeniu działalności gospodarczej - 3 wnioski,
 o zawieszenie działalności gospodarczej - 4 wnioski,
 o zarejestrowaniu działalności gospodarczej – 5 wniosków,
 o wpis zmiany – 16 wniosków,
 o wznowieniu działalności gospodarczej – 2 wnioski.
3. Zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania 3 stałych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Zakończono procedurę postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tzw. „małe granty”) i zawarto umowę na:
- wsparcie zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: „Zorganizowanie zgrupowania
letniego”
- wsparcie zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: „Tanecznym krokiem z MASTER
DANCE”,
6. Zakończono procedurę dotyczącą aktualizacji ubezpieczenia nowo nabytego mienia
w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
7. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wybór Realizatora:
- „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2016”
- „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2016”.
8. Wydano 1 zaświadczenie o braku wpisu do ewidencji innych obiektów, w którym
świadczone są usługi hotelarskie, położonych na terenie Gminy Toszek.
9. Przeprowadzono czynności nadzorcze w stosunku do żłobka działającego pod nazwą
„Akademia Kinder Centrum” zlokalizowanego przy ulicy Gliwickiej 26A w Toszku
w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
10. Ogłoszono i rozstrzygnięto nabór w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną
nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie
Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku .
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11. Zadeklarowano wolę objęcia delimitacją obszaru metropolitalnego, a tym samym
współtworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim przez Gminę
Toszek.
12. Przeprowadzono postępowania poniżej 30.000 euro i zawarto umowy na:
- dzierżawę centrali telefonicznej z opcją wykupu na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Toszku,
- świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Toszku,
- dostawę przezroczystych urn wyborczych na wyposażenie lokali obwodowych komisji
wyborczych zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej,
- wykonanie i montaż drzwi w budynku Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie celem dostosowania lokali obwodowych
komisji do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- dostawę i montaż pochylni w związku z koniecznością dostosowania lokali
obwodowych komisji wyborczych mieszczących się w budynku Gimnazjum im. Ireny
Sendler w Toszku oraz Szkole Podstawowej w Paczynie do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono 10 aktów zgonu,
 sporządzono 21 aktów małżeństwa,
 dokonano migracji do systemu Źródło 64 aktów stanu cywilnego,
 przyjęto 8 zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego,
 wydano 6 zaświadczenia o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego,
 wydano 151 odpisów aktów stanu cywilnego.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste):
 sporządzono sprawozdanie statystyczne z zakresu USC, ewidencji ludności,
udostępnianie danych, zadania z zakresu ustawy o zgromadzeniach, zadania
z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP za czerwiec i lipiec 2016 r.,
 wydano 222 dowody osobiste,
 prowadzone są 2 postępowania o wymeldowanie z miejsca stałego zameldowania,
 wydano 1 decyzję administracyjną o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego.
W zakresie obrony cywilnej
1. Przeprowadzono trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie
ostrzegania i alarmowania ludności.
2. Zmieniono lokalizację siedziby OSP w Toszku w związku z planowaną budową nowej
strażnicy dla OSP Toszek. Tymczasowa siedziba mieści się na terenie firmy REMONDIS
Aqua Toszek Sp. z o.o. w Toszku przy ul. Górnośląskiej 2.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Rozbiórka
istniejącego oraz budowa nowego budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku”.
2. Przeprowadzono zapytania cenowe poniżej 30.000 euro i zawarto umowy na:
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3.

4.

5.

6.

 instalację oraz świadczenie usługi bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci
Internet – utrzymanie trwałości projektu „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie
wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”,
 opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: „Budowa kanalizacji
dla rejonu ulic Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej,
Reymonta, Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku”
Trwają prace związane ze Opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Toszek – spotkania robocze, zbieranie i analiza danych, współpraca z ekspertami
zewnętrznymi.
Złożono wniosek aplikacyjny dla projektu pn.: „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek
poprzez doposażenie gminnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie w sprzęt
niezbędny
do
przeciwdziałania
i
usuwania
skutków
klęsk
żywiołowych
oraz przygotowanie do włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
Złożono uzupełnienie do wniosku aplikacyjnego pn.: „Eko-Toszek – Budowa
fotowoltanicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej
w Gminie Toszek” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
W ramach promocji Gminy Toszek:
 zredagowano kolejne wydanie gminnej gazety samorządowej „Po Troszku o Toszku”,
 wspierano działania związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży w Gminie
Toszek,
 prowadzono działania informacyjno-promocyjne: newsy, strona internetowa,
facebook, gazety lokalne, telewizja TVT.

W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Podpisano zlecenia na:
 przegląd dróg gminnych na terenie Gminy Toszek,
 wyrównanie kruszywem nawierzchni – przedłużenie ul. Cmentarnej w Paczynie,
 naprawę oznakowania na drogach gminnych w Pniowie,
 usunięcie wiatrołomów z poboczy ul. Srocza Góra w Pniowie,
 wykonanie dwóch projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych w Toszku,
 wykonanie instalacji wodnej do lokalu mieszkalnego położonego w Paczynie ,
 wykonanie izolacji poziomej części budynku przy ul. Wielowiejskiej
w Kotliszowicach,
 aktualizację kosztorysów dla projektu przebudowy budynku mieszkalnego
przy ul. Wiejskiej w Paczynie,
 opracowanie dokumentacji projektowej instalacji sygnalizacji pożaru, oddymiania,
oświetlenia awaryjnego dla całego budynku Urzędu Miejskiego w Toszku,
 demontaż anten odbiorczo- nadawczych z budynku OSP i montaż oraz strojenie
na budynku REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o.,
 sprzątanie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Toszek położonych
przy ul. Wolności w Toszku oraz przy ul. Wiejskiej w Pniowie.
2. Podpisano umowę na:



remont toalet w Szkole Podstawowej w Kotulinie oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego przy niniejszym remoncie,
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modernizację systemu filtracji wody basenowej na basenie przy Szkole Podstawowej
w Paczynie,
rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego budynku dla OSP w Toszku,
najmu garaży dla zapewnienia funkcjonowania OSP w Toszku na czas budowy
nowego budynku,
serwis fontanny na Rynku w Toszku,
wykonanie projektu ogrodzenia działki nr 1247/215 położonej przy ul. Miarki
w Toszku,
wykonanie remontu 30 m ogrodzenia placu zabaw „Toszkoland” od strony Osiedla.

3. Wydano:
 16 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
 11 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 3 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego,
 3 skierowania celem zawarcia umowy na najem lokalu socjalnego,
 27 zaświadczeń oraz 12 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Podpisano akt notarialny sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Toszku
przy ul. Gliwickiej 15 na rzecz najemcy.
2. Podpisano 2 akty notarialne sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Toszku
przy ul. Gliwickiej 15 i Dworcowej 29 na rzecz najemcy.
3. Nabyto na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nieruchomości oznaczone
nr ewidencyjnym 32 w Kotulinie
oraz nr 209/33 stanowiącą ul. Dworcową
w Toszku.
4. Wydano 11 decyzji zezwalających na wycinkę drzew, natomiast 10 postępowań
w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew jest w toku.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 9 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości z gospodarstwa.
2. Wysłano 35 wezwań, postanowień, decyzji oraz pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 33 upomnienia z tytułu podatków i opłat.
4. Sporządzono 17 tytułów wykonawczych.
5. Sporządzono 8 wniosków o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji.
6. Wysłano 1942 zawiadomienia dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
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