nr sprawy: ORG.0002.4.2017
Załącznik nr 4 do protokołu nr XXXIII/2017
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 27.03.2017 r. do 26.04.2017 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 26 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2017,
 przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek
za rok 2016, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum
Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Gminy
Toszek,
 powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie
ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych dzieci
zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym
serogrupy C” oraz „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2017”,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej w celu
zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wybór brokera
ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek,
 zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Ciochowice,
 zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i funkcjonowania
systemu szkoleń w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy
Toszek, stanowiącej działkę o numerze 601/63,
 ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Toszku w rejonie ul. Wielowiejskiej,
oznaczonej ewidencyjnie numerem 318/82 oraz nr 317/82 przeznaczonej
do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego,
 przeznaczenia nieruchomości rolnej, położonej w Paczynce do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego ograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością
Gminy Toszek,
 nabycia przez Gminę Toszek nieruchomości położonej w Kotulinie, stanowiącej
działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 31/1 oraz nieruchomości położonej
w Płużniczce, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 96/1,
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przeniesienia prawa własności zajętej działki, za odpowiednim wynagrodzeniem
w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej
przedmiotem przeniesienia prawa własności, a położonej w Boguszycach,
stanowiącej działkę o numerze 499/8.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 27 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 4 wnioski,
 o wpis zmiany działalności gospodarczej – 14 wniosków,
 o zawieszenie działalności gospodarczej – 3 wnioski,
 o wznowienie działalności gospodarczej – 3 wnioski,
 o zakończenie działalności gospodarczej – 3 wnioski
3. Zakończono 1 postępowanie administracyjne w sprawie wydania stałych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży.
4. Przeprowadzono kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek u jednego
z przedsiębiorców. Z przedmiotowej kontroli został sporządzony i przedłożony
Burmistrzowi Toszka protokół.
5. Zawarto 4 porozumienia w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek oraz wnoszenia opłat
za korzystanie z przystanków z przewoźnikami obsługującymi Gminę Toszek oraz
1 aneks do w/w porozumienia obejmujące okres do końca roku 2017.
6. Sporządzono sprawozdania:
 do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności
samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w roku 2016,
 z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Toszek
oraz powołano Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.
8. Zakończono procedurę opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2017” oraz
„Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2017”.
9. Trwa procedura postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie działalności na rzecz wspierania
mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, a także kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Ocalić od zapomnienia – uroczystość
upamiętniająca ofiary obozu NKWD w Toszku”.
10. Zakończono procedurę postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tzw. „małe granty”) i zawarto umowę na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy
Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: Gra Miejska
„Szlakiem toszeckich tajemnic”.
11. Zawarto umowy:
 licencyjną niewyłączną na korzystanie z autorskich praw majątkowych, której
przedmiotem było wykorzystanie zdjęć na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku,
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 na udzielenie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł na rzecz Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku na dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków dla zadania pn.: „Prace konserwatorskie obrazu Matki
Boskiej z Dzieciątkiem (tzw. Toszeckiej)”.
12. Przekazano do Krajowego Biura Wyborczego materiały archiwalne z wyborów
samorządowych Gminy Toszek przeprowadzonych w roku 2014.
13. Wszczęto postępowanie poniżej 30 000 euro na przeprowadzenie czynności kontrolnych
w Urzędzie Miejskim w Toszku i jednostkach organizacyjnych Gminy Toszek.
14. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania poniżej 30 000 euro i zawarto umowy na:
 dostawę artykułów gospodarstwa domowego,
 dostawę środków czystości
na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku.

W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 wydano 9 aktów zgonu,
 wydano 2 akty małżeństwa,
 wydano 81 odpisów aktów stanu cywilnego,
 sporządzono 5 zapewnień stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa,
 dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 54 aktów stanu cywilnego,
 dokonano transkrypcji 3 aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą wraz
z uzupełnieniem.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 wydano 97 dowodów osobistych,
 prowadzone jest 1 postępowanie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego,
 zakończono wydaniem decyzji administracyjnych 4 postępowania o wymeldowanie
z miejsca pobytu stałego,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i kwalifikacji wojskowej
za miesiąc marzec 2017.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 wszczęto procedurę postępowania poniżej 30 000 euro na sukcesywny zakup paliw
płynnych w 2017 r. dla jednostek OSP Gminy Toszek,
 przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie poniżej 30 000 euro i zawarto umowę
na badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych na rok 2017,
 opracowano plan szkolenia obronnego dla Gminy Toszek na rok 2017.

W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przygotowano i złożono wnioski aplikacyjne pn.:
 „Most przyjaźni – integracja kulturalna młodych” – dofinansowanie w ramach środków
z Narodowego Centrum Kultury,
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 „Promocja lokalnych produktów poprzez budowę placu targowego „Mój Rynek” w Gminie
Toszek” – dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Zakończono prace nad redakcją kolejnego wydania gminnej gazety samorządowej
„Po troszku o Toszku”.
Rozpoczęto prace związane z organizacją III Toszeckiego Festiwalu Muzyki Organowej
w Toszku.
Prowadzone są przygotowania logistyczne związane z organizacją wydarzeń
dotyczących 160-lecia urodzin ks. Johanessa Chrząszcza – wybitnego teologa,
propagatora historii Górnego Śląska.
Przeprowadzono, rozstrzygnięto postepowanie poniżej 30 000 euro i zawarto umowy na:
 przedłużenie funkcjonowania elektronicznego systemu informacji prawnej,
 stworzenie i utrzymanie turystycznego serwisu internetowego oraz aplikacji SWAY
w ramach rozbudowy funkcjonalności strony internetowej.

W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 14 zaświadczeń oraz 18 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 10 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
 8 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego oraz 1 decyzję o odmowie,
 1 skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
2. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania poniżej 30 000 euro i zawarto umowy na:
- realizację remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych w roku 2017,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy targowiska
w Toszku.
3. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Utworzenie
Centrum Dziennego Pobytu Senior + dla osób starszych w Gminie Toszek”.
4. Zawarto aneks do umów na:
 opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji I i II piętra budynku Urzędu
Miejskiego w Toszku,
 rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego budynku dla OSP Toszek.
5. Zlecono:
 remont uszkodzonego oznakowania pionowego na drogach gminnych,
 zamurowanie drzwi piwnicznych pomiędzy budynkami Młyńska 6 i Młyńska 6a
w Toszku,
 wykonanie pięcioletnich przeglądów stanu technicznego, przeglądów kominiarskich
i przeglądów gazowych budynków mieszkalnych i użytkowych stanowiących
własność Gminy Toszek,
 remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym położonym w Toszku przy
ul. Dworcowej 22 stanowiącym własność Gminy Toszek,
 wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku położonego w Toszku przy
ul. Gliwickiej 10 stanowiącego własność Gminy Toszek.
6. Podpisano akt notarialny korygujący udziały w częściach wspólnych nieruchomości
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Strzeleckiej 1 w Toszku.
7. Zamówiono kwiaty do zasadzenia na terenie Rynku i skwerze przy ul. Tarnogórskiej
w Toszku.
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W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Zawarto:
 2 umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne położone
w Toszku oraz w Ciochowicach na okres 10 lat,
 4 umowy użyczenia nieruchomości z ochotniczymi strażami pożarnymi w Kotulinie,
Pniowie, Ciochowicach oraz Wilkowiczkach.
2. Złożono:
 wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach 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”. Wnioskiem zostało objętych
6 budynków gospodarczych.
 13 wniosków do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji komunalizacyjnych nabycia
nieruchomości położonych w Toszku, Paczynie, Kotulinie, Kotliszowicach na łączną
powierzchnię 3,9494 ha,
 1 wniosek do Burmistrza Pyskowic o wydanie zezwolenia na wycinkę 3 drzew
rosnących w Ligocie Toszeckiej, na działce stanowiącej współwłasność Gminy Toszek
i osób fizycznych.
3. Nabyto z mocy prawa na rzecz Gminy Toszek działkę stanowiącą drogę – ulicę
Pyskowicką w Pniowie.
4. Wydano 8 zaświadczeń odnośnie objęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz
Specjalną Strefą Rewitalizacji.
5. Podano do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości:
 położonych w Toszku stanowiących działki o numerach ewidencyjnych: 317/82 oraz
318/82 przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnych przetargów
nieograniczonych,
 położoną w Paczynce w rejonie ulicy Polnej o numerze ewidencyjnym 903/1
przeznaczoną
do
sprzedaży
w
drodze
przetargu
ograniczonego
do rolników indywidualnych.

W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 8 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 61 wezwań, postanowienia, decyzje oraz pisma ogólne dotyczące podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 357 upomnień z tytułu podatków i opłat.
4. Sporządzono 8 wniosków o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji.
5. Wystawiono 6 tytułów wykonawczych.
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