nr sprawy: ORG.0002.6.2017
Załącznik nr 4 do protokołu nr XXXV/2017
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 29.05.2017 r. do 27.06.2017 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 25 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2017,
 zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę
i najem gruntów oraz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia
komunalnego Gminy Toszek,
 centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Toszek oraz
jednostek budżetowych,
 powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku
ruchomego Gminy Toszek, będących na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży
pożarnych,
 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działkach
stanowiących własność gminy położonych w Ciochowicach, Toszku, Sarnowie oraz
w Boguszycach dla projektowanej budowy linii kablowej nN, stacji słupowej P559
i linii napowietrznej SN,
 konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku, dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Toszek,
 zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy Toszek
na rok szkolny 2017/2018,
 ustalenia czasu pracy w miesiącu czerwcu 2017 r. w związku z koniecznością
zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie
Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia
30 czerwca 2017r.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 12 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 2 wnioski,
 o wpis zmiany działalności gospodarczej – 7 wniosków,
 o zawieszenie działalności gospodarczej – 1 wniosek,
 o wznowienie działalności gospodarczej – 1 wniosek,
 o zakończenie działalności gospodarczej – 1 wniosek.
3. Zakończono dwa postępowania administracyjne w sprawie wydania jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa,
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
4. Przeprowadzono kontrolę terminowości wpłaty II raty opłaty za korzystanie w roku 2017
z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Naliczono kary za niezapłacenie w terminie II raty opłaty za korzystanie z posiadanych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych typu A, B i C przeznaczonych do spożycia
w miejscy sprzedaży przez jednego z przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholi
na terenie Gminy Toszek.
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6. Przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach informację na temat ilości
planowanych i zorganizowanych na terenie Gminy Toszek w roku 2017 imprez
plenerowych, na których przewidziano handel, prezentację, czy degustację napojów
alkoholowych i spirytusowych.
7. Dokonano:
 korekty sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2016 – „PARPA – G1”,
 wpisu do rejestru ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
na terenie Gminy Toszek.
8. Zakończono procedurę otwartego konkursu ofert i zawarto umowę na wybór brokera
ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek, a także dokonano weryfikacji i aktualizacji mienia
Gminy Toszek podlegającego ubezpieczeniu.
9. Trwa realizacja „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”dokonano rozliczenia faktur za usługi
medyczne wykonane w miesiącu maju 2017, rozdysponowano materiały promocyjne.
10. Przekazano:
 Departamentowi Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej ankietę monitorującą współpracę Urzędu Miejskiego
w Toszku z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w roku 2016
– Monitoring współpracy z sektorem pozarządowym za 2016 rok,
 Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach informację dotyczącą miejsc pamięci
walk i męczeństwa znajdujących się w Gminie Toszek.
11. Wszczęto kontrolę warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3,
uczęszczającymi
do
żłobka
„Akademia
Kinder
Centrum”
zlokalizowanego przy ulicy Gliwickiej 26A, w Toszku .
12. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie poniżej 30 000 euro i zawarto umowę
na opracowanie „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Toszek na lata
2018-2021”.
13. Zakończono procedurę postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tzw. „małe granty”) i zawarto umowę na wsparcie realizacji zadania publicznego
Gminy Toszek w zakresie:
 działalności na rzecz wspierania mniejszości narodowych oraz języka regionalnego,
a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą
„Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej”;
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Wzrost umiejętności
kolarskich członków szkółki kolarskiej „Toszek” przez udział w narodowym programie Rozwoju
Kolarstwa”.

W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 wydano 5 aktów zgonu,
 wydano 7 aktów małżeństwa,
 wydano 74 odpisy aktów stanu cywilnego,
 wydano 6 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa,
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 wydano 3 zaświadczenia stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa za granicą,
 dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 45 aktów stanu cywilnego,
 dokonano transkrypcji 2 aktów urodzenia sporządzonych za granicą wraz
z uzupełnieniem,
 sporządzono wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla 16 par
małżeńskich z terenu Gminy Toszek,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i kwalifikacji wojskowej
za miesiąc maj 2017 r.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 wydano 124 dowody osobiste,
 prowadzone są dwa postępowania o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego,
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 przygotowano i zawarto umowę dotacyjną dla jednostki OSP w Kotulinie na zakup
mundurów strażackich,
 przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowania poniżej 30 000 euro na:
 roboty malarskie w jednostce OSP w Ciochowicach,
 inspekcję aparatów „Drager” w jednostce OSP Pniów,
 zrealizowano zamówienie w postaci dostawy wraz z montażem szaf ubraniowych
wraz z ławeczkami oraz stołów i krzeseł do nowo wybudowanej strażnicy OSP
Toszek.

W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przygotowano i ogłoszono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadań pn.:
 „Eko Toszek – Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach
użyteczności publicznej w Gminie Toszek” – termin składania ofert upływa 05.07.2017 r.
 „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Pawłowicach” – termin
składania ofert upływa 06.07.2017 r.
2. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie poniżej 30 000 euro i zawarto umowę
na budowę placu zbaw i rekreacji w Pisarzowicach w ramach projektu
pn.: „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Pisarzowice poprzez budowę integracyjnego placu
zabaw i rekreacji” - współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem:
 nowej odsłony portalu turystycznego Gminy Toszek,
 kolejnego wydania gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku” .
4. Zorganizowano wizytę przedstawicieli europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego
w Toszku w dniu 16 czerwca 2017 r.

W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 13 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
 10 zaświadczeń oraz 7 wypisów z miejscowego
przestrzennego.
 4 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 3 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego.

planu

zagospodarowania
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2. Zlecono:
 wykonanie rozszerzonego przeglądu pięcioletniego dróg gminnych oraz obiektów
mostowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Strzeleckiej i Powstańców
w Toszku,
 przegląd wraz z wyczyszczeniem osadników piasku kanalizacji deszczowej dróg
gminnych,
 naprawę zdewastowanych wiat na przystankach autobusowych w Boguszycach
i w Paczynce, poprzez dostawę i montaż wybitych szyb,
 aktualizację i usystematyzowanie kosztorysów i przedmiarów robót budowlanych
w ramach budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Toszek.
3. Zawarto umowy na:
 nasadzenia kwiatów oraz wykonanie figur kwiatowych wraz z serwetami
z przeznaczeniem do posadowienia na rynku oraz na skwerze przy ul. Tarnogórskiej
w Toszku – zamówienie zrealizowano,
 obsługę serwisową fontanny znajdującej się na Rynku w Toszku,
 dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano 4 zaświadczenia odnośnie nieobjęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz
Specjalną Strefą Rewitalizacji.
2. Nabyto z mocy prawa na rzecz Gminy Toszek działkę nr 24 stanowiącą drogę - ulicę
Wiejską w Kotliszowicach.
3. Wydano 6 decyzji zezwalających na wycinkę drzew w Pisarzowicach, Toszku oraz
w Kotulinie.
4. Wystąpiono do Starosty Gliwickiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wycinkę 2 drzew
w Kotulinie i w Toszku.
5. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie poniżej 30 000 euro i zawarto umowę
na zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w ramach „Gminnego Programu
usuwania azbestu dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012-2032” – dofinansowanego przez
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
6. Podpisano akty notarialne dotyczące zbycia działek o numerach ewidencyjnych
1631/105 i 1634/105 położonych w Toszku, których sprzedaż nastąpiła w wyniku
przetargu ustnego nieograniczonego oraz działki o numerze ewidencyjnym nr 499/8
położonej w Boguszycach sprzedanej w trybie bezprzetargowym.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 4 zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 103 wezwania, postanowienia, decyzje oraz pisma ogóle dotyczące podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 388 upomnień.
4. Sporządzono 3 wnioski o umorzeniu/ ograniczeniu egzekucji.
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