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Załącznik nr 4 do protokołu nr XXXI/2017
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 27 lutego 2017 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 28.01.2017 r. do 24.02.2017 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 17 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2017,
 przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych,
 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie
przetargowym, położonej w Toszku przy ul. Strzeleckiej 1, oznaczonej ewidencyjnie
numerami 1630/105, 11631/105 i 1634/105,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 10 lat oraz ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością
Gminy Toszek,
 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozkładu
godzin pracy aptek w roku 2017,
 zarządzenia wyborów Rady Sołeckiej w sołectwie Ciochowice,
 informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora
w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa
Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji
niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku oraz
wzorów spisów zdawczo-odbiorczych.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 19 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 3 wnioski,
 o wpis zmiany działalności – 12 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 3 wnioski,
 o zakończeniu działalności – 1 wniosek.
3. Przeprowadzono kontrolę terminowości złożenia przez przedsiębiorców oświadczeń
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2016 oraz dokonania wpłaty I raty
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2017.
4. Zakończono 2 postępowania administracyjne w sprawie wydania stałych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu, powyżej 4,5% do 18%
zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18 % zawartości alkoholu.
5. Zakończono procedurę w sprawie wyegzekwowania kary naliczonej za niezapłacenie
I raty opłaty za korzystanie ze stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w roku 2017 przez jednego z przedsiębiorców prowadzącego działalność na terenie
Gminy Toszek.
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6. Trwa opiniowanie projektu dotyczącego dowozu mieszkańców Gminy Toszek do strefy
ekonomicznej w Gliwicach, w związku z ewentualnym uruchomieniem nowej trasy
Toszek - Słupsko przygotowywanego na wniosek biura przewozowego Grand Tour
Venus.
7. Sporządzono i przekazano do:
 Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie sprawozdanie za rok 2016
„ Samorząd i Transport”.,
 Ministerstwa Zdrowia w Warszawie roczną informację o zrealizowanych
lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego za rok 2016.
8. Podpisano polisę ubezpieczenia mienia Szkoły Podstawowej w Paczynie oraz zwrócono
się do Brokera o przygotowanie aneksu do polisy majątkowej w związku ze zmianą
nazwy i adresu podmiotu Ubezpieczającego z Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
na Centrum Usług Wspólnych.
9. Trwa procedura postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. małe
granty) na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Ciochowicki festyn sportowo- rekreacyjny”.
10. Zakończono procedurę postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tzw. małe granty) i zawarto umowy na:
 wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz mniejszości
narodowych oraz języka regionalnego, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego pn.: „Rosenmontag – odrobina Nadrenii w Toszku”,
 wsparcie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej pn.: „A3D Toszek na Grand Prix Europy 2017”.
11. Przeprowadzono postępowania poniżej 30 000 euro na:
 usługę zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Miejskiego w Toszku,
 wykonywanie drobnych napraw i prac w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku
w 2017 roku.
12. Podpisano aneks do umowy na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2017 r. w związku
ze wzrostem cen na powyższe usługi.
13. Trwa sprawdzanie sprawozdań końcowych z realizacji przyjętych w roku 2016 zadań
publicznych Gminy Toszek w zakresie:
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (8 klubów sportowych),

ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
14. Wezwano do zapłaty Kobiecy Klub Sportowy Zabrze o zwrot niewykorzystanej kwoty
udzielonej dotacji.
15. Przeprowadzono kwalifikację wojskową dla Gminy Toszek - do stawienia się przed
Powiatową Komisją Lekarską wezwano 74 osoby, sporządzono wniosek o zastosowanie
przymusu bezpośredniego w stosunku do 1 osoby.
16. Zobowiązano kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych
do przedstawienia działań, jakie zostaną przez nich podjęte w celu poprawy stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy w wyniku przeprowadzonych audytów stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono 4 akty zgonu,
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sporządzono 2 akty małżeństwa,
wydano 56 odpisów aktów stanu cywilnego,
dokonano na podstawie akt stanu cywilnego sprostowania 4 aktów stanu cywilnego,
dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 64 aktów stanu cywilnego,
dokonano transkrypcji aktu małżeństwa sporządzonego zagranicą wraz
z uzupełnieniem.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano 96 dowodów osobistych,
 prowadzonych jest 5 postępowań o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu USC, spraw obywatelskich i kwalifikacji wojskowej za miesiąc
styczeń 2017 r.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego sporządzono:
 ankietę do narodowego kwestionariusza pozamilitarnych przygotowań obronnych
województwa śląskiego,
 zawiadomienia potwierdzające dane teleadresowe stałego dyżuru Burmistrza
Toszka,
 zestawienie przedsiębiorców świadczących usługi logistyczne na rzecz podmiotów
leczniczych realizujących zadania obronne na terenie gminy Toszek.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Podpisano umowę dofinansowania dla projektu „Eko – Toszek – Budowa fotowoltaicznych
mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek” –
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Trwa realizacja prac związanych z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych pn.:
 „Budowa dwóch studni głębinowych wraz z podłączeniem do stacji uzdatniania wody oraz
likwidacja istniejących studni w miejscowości Kotulin” - dofinansowanie
w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 „Rewitalizacja zdegradowanego dachu budynku przeznaczonego na utworzenie Centrum
Dziennego Pobytu dla osób starszych i osób niepełnosprawnych w Gminie Toszek” –
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2015-2020.
3. Zredagowano i wydano pierwszy w 2017 roku numer gminnej gazetki samorządowej
„ Po troszku o Toszku”.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 12 zaświadczeń oraz 8 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 9 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
 2 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 2 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego,
 1 skierowanie na przeprowadzenie remontu mieszkania na własny koszt najemcy,
 3 skierowania na przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego.
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W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Zawarto umowę na świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Toszek w 2017 r.
2. Ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na demontażu,
zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Toszek w ramach „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 -2032”.
3. Sporządzono sprawozdania za 2016 r. w zakresie:
 stanu i ruchu środków trwałych,
 gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar
środowiskowych,
przeznaczonymi
na
finansowanie
ochrony
środowiska
i gospodarki wodnej,
 stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych,
 leśnictwa i ochrony środowiska,
 wykonania obiektów małej retencji wodnej.
4. Podano do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości:
- położonych w Toszku w rejonie ulicy Strzeleckiej 1, stanowiących działki o numerach:
1630/105,1631/105 oraz 1634/105 przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu,
- przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców
na okres 10 lat,
- przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na cele rolne
na okres 3 lat.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 8 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 126 wezwań, postanowień decyzji, pism ogólnych dotyczących podatków oraz
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Sporządzono 36 tytułów wykonawczych.
4. Sporządzono 6 wniosków o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji.
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