nr sprawy: ORG.0002.11.2016
Załącznik nr 4 do protokołu nr XXVIII/2016
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 30 listopada 2016 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 25.10.2016 r. do 29.11.2016 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 38 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2016 oraz w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek,
 projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek i projektu budżetu Gminy
Toszek na rok 2017,
 zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników
Gminy Toszek,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2016/2017,
 ustalenia Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
 rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Toszek,
 zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2016/2017,
 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu dla projektowanej
linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach nr 234/21 nr KW GL1G/00128310/6
i nr 468/5, nr KW GL1G/00067170/6 obręb Kotliszowice stanowiące własność Gminy
Toszek,
 niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy
Toszek,
 ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
położonych w Pniowie przy ulicy Srocza Góra,
 zmiany zarządzenia w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Toszek, którzy uczestniczyli
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminną,
 powołania Komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej
przechowywanej w Urzędzie Miejskim w Toszku z lat 2001-2010,
 powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków,
 ustalenia czasu pracy w miesiącu grudniu 2016 w związku z koniecznością zachowania
obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku
okresie rozliczeniowym od dnia 1 października 2016 r. do dnia
31 grudnia 2016 r.
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2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęły 23 wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 5 wniosków,
 o wpis zmiany wraz ze wznowieniem działalności - 1 wniosek,
 o wpis zmiany działalności – 12 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 3 wnioski,
 o wznowienie działalności – 2 wnioski.
3. Trwa realizacja „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy
Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2016” oraz „Programu szczepień
profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom
meningokokowym serogrupy C w roku 2016”- dokonano rozliczenia faktur za usługi medyczne
wykonane w miesiącu październiku 2016 r.
4. Zakończono:
- postępowanie administracyjne w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych,
- postępowanie administracyjne w sprawie naliczenia kary za niezapłacenie w terminie
III raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 %
zawartości alkoholu.
5. Prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Zlecono przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek – wysłano
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli do przedsiębiorców nią objętych.
7. Trwają przygotowania do zorganizowania szkolenia dla organizacji pozarządowych
z Gminy Toszek z zakresu obsługi generatora wniosków WITKAC.pl oraz zasad
wypełniania ofert według nowych, obowiązujących wzorów – szkolenie zaplanowano na
dzień 1 grudnia 2016 r. godz. 16.00
8. Wysłano zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia dla 2 osób po zakończeniu prac
społecznie użytecznych.
9. Zawarto umowę na wykonanie i montaż pochylni przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych celem dostosowania lokali obwodowych komisji wyborczych
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
10. Dokonano odbioru rezerwowej przeźroczystej urny wyborczej dla potrzeb Gminy Toszek.
11. Zawarto porozumienie w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek oraz wnoszenia opłat
za korzystanie z przystanków z przewoźnikiem Grand Tour Venus.
12. Rozpoczęto procedurę dotycząca podpisania nowych porozumień na rok 2017
z przewoźnikami wykonującymi prace przewozowe w Gminie Toszek oraz modyfikacji
przez MZKP w Tarnowskich Górach rozkładów jazdy wraz z legendami na wszystkich
przystankach.
13. Powołano Komisję do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w
Urzędzie Miejskim w Toszku z lat 2001-2010 – trwa weryfikacja dokumentacji
przeznaczonej do brakowania przez członków Komisji.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
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wydano 4 akty zgonu,
wydano 1 akt małżeństwa,
wydano 4 zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego,
dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 69 aktów stanu cywilnego,
dokonano transkrypcji aktu małżeństwa sporządzonego za granicą wraz
z uzupełnieniem,
 wydano 78 odpisów aktów stanu cywilnego,
 zamówiono łańcuch kierownika USC, tacę na obrączki ślubne oraz krzesła z logo
Gminy Toszek jako doposażenie Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 wydano 100 dowodów osobistych,
 prowadzonych jest 8 postępowań o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne z zakresu USC, ewidencji ludności,
udostępnianie danych, zadania z zakresu ustawy o zgromadzeniach, zadaniach
z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP za październik 2016.
W zakresie obrony cywilnej
1. Uczestniczono w zabezpieczaniu uroczystości składania wieńców i kwiatów pod
pomnikiem „Ofiarom Wojen” w Toszku w dniu Święta Niepodległości Polski.
2. Przeprowadzono wojewódzki trening sprawności syren alarmowych w systemie
ostrzegania i alarmowania ludności.
3. Zakończono prace remontowe w strażnicy OSP w Ciochowicach, natomiast w strażnicach
OSP w Wilkowiczkach, Kotulinie i Pniowie trwa realizacja prac modernizacyjnych.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów
nieograniczonych oraz zawarto umowy na zadania pn.:
 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Toszek”,
 „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Toszek – ul. G. Morcinka w Toszku i ul. Parkowa
w Pniowie”.
2. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zamówienia z wolnej ręki oraz zawarto umowę na zadanie pn.: „Przebudowa parteru
budynku Urzędu Miejskiego w Toszku – Etap II” .
3. Trwa realizacja prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu rewitalizacji
dla Gminy Toszek – konsultacja powstałego dokumentu z instytucjami nadzorującymi.
4. Przygotowano i złożono wnioski aplikacyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 pn.:
 „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historycznozabytkowo-przyrodniczego i stworzenie kompleksowej ofert turystycznej”,
 „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Pisarzowice poprzez budowę integracyjnego placu
zabaw i rekreacji”.
5. Prowadzone są przygotowania związane z organizacją Toszeckiego Jarmarku
Adwentowego.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
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29 zaświadczeń oraz 2 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 7 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
 5 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 4 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego.
2. Podpisano umowy na realizację zadań pn.:
 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji I i II piętra Urzędu Miejskiego
w Toszku”,
 „Wykonanie instalacji przeciwpożarowej, awaryjnego oświetlenia oraz oddymiania
dla budynku Urzędu Miejskiego w Toszku – Etap I”’
 pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań pn.:
 „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Toszek – ul. Gustawa Morcinka w Toszku
i ul. Parkowej w Pniowie”,
 „Przebudowa parteru Urzędu Miejskiego w Toszku – Etap II”,
3. Zlecono:
 remont barierek przy ul. Parkowej w Toszku,
 montaż dodatkowych elementów bezpieczeństwa na poręczach schodów w budynku
żłobka,
 utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Harcerskiej
w Toszku,
 wymianę pieca kuchennego w lokalu mieszkalnym położonym w Toszku
przy ul. Strzeleckiej 28,
 remont głowic kominowych w 3 budynkach mieszkalnych położonych w: Toszku przy
ulicy Kościelnej 1, Strzeleckiej 28 oraz Kotliszowicach przy ul. Wiejskiej 19,
 uszczelnienie przewodu dymowego metodą „szlamowania” w budynku mieszkalnym
położonym przy ul. Wiejskiej 21 w Pniowie,
 usunięcie awarii poprzez zabezpieczenie częściowe pokrycia dachowego budynku
mieszkalnego położonego przy ul. Wiejskiej 1 w Wilkowiczkach,
 wykonanie rozdziału instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Wiejskiej 21
w Pniowie wraz z zamontowaniem wodomierza przedpłatowego do lokalu
mieszkalnego nr 3.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Zawarto umowę na dzierżawę gruntów rolnych o powierzchni 5,5725 ha położonych
w Toszku, na okres 10 lat.
2. Zawarto umowę na wycinkę 19 szt. drzew z terenu Gminy Toszek w terminie
do 20 grudnia 2016 r.
4. Wydano 9 decyzji zezwalających na wycinkę drzew, natomiast 7 postępowań
w sprawie wydania zezwolenia jest w toku.
5. Zrealizowano zadania w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku” przez sołectwa
Wilkowiczki, Pniów, Paczyna, Ciochowice oraz Osiedle Oracze.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 15 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 243 wezwania, postanowienia, decyzje oraz pisma ogólne dotyczące podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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3. Wysłano 16 upomnień z tytułu podatków i opłat.
4. Sporządzono 84 tytuły wykonawcze.
5. Sporządzono 11 wniosków o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji.
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