nr sprawy: ORG.0002.9.2017
Załącznik nr 4 do protokołu nr XXXVIII/2017
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 25 września 2017 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 28.08.2017 r. do 22.09.2017 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 28 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2017,
 informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego
instytucji kultury, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2017 roku,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2017/2018,
 powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku,
 przeprowadzenia przeglądu przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz
środków obrony cywilnej,
 przygotowania stanowiska kierowania Burmistrza Toszka w ramach systemu
kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim,
 powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 zmiany zarządzenia Burmistrza Toszka w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu
lokali mieszkalnych i lokali socjalnych stanowiących własność Gminy Toszek,
 powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek oraz najem gminnych lokali
użytkowych.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 20 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 2 wnioski,
 o wpis zmiany działalności – 14 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 1 wniosek,
 o wznowienie działalności – 1 wniosek,
 o zakończeniu działalności – 2 wnioski.
3. Zakończono 2 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. Wszczęto 3 postępowania administracyjne w sprawie wydania jednorazowych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
 2 postępowania w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży,
 1 postępowanie w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży.
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5. Zakończono 1 postępowanie administracyjne w sprawie wykreślenia obiektu z ewidencji
innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
6. We współpracy z MZKP w Tarnowskich Górach trwa opiniowanie rozwiązań i projektów
dotyczących planowanej w 2018 roku komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Toszek.
7. 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 sierpniu 2017.
8. Złożono do Narodowego Funduszu Zdrowia 2 wnioski o dofinansowanie wieloletnich
programów polityki zdrowotnej, tj. „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego
dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” oraz „Programu
profilaktyki raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 18-49 lat”- czas
ich realizacji od 2018 roku do 2021 roku.
9. Sporządzono i przekazano do Sądu Rejonowego w Gliwicach sprawozdanie
z wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne za miesiąc sierpień
2017 roku oraz harmonogram planowanych prac w miesiącu sierpniu/wrześniu 2017 r.
dla osób skazanych.
10. Trwają prace związane z opiniowaniem projektu: „Gminnego programu opieki
nad zabytkami gminy miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021” oraz „Gminnej ewidencji
zabytków”.
11. Powołano Komisję Rekrutacyjną dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Toszku.
12. Przeprowadzono postępowania poniżej 30 000 euro i zawarto umowy na:
dostawę przezroczystych urn wyborczych dla potrzeb Gminy Toszek,
wykonanie robót budowlanych (chodnika) przy jednostce Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kotulinie celem dostosowania znajdującego się w budynku lokalu
wyborczego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono 8 aktów zgonu,
 sporządzono 13 aktów małżeństwa,
 wydano 114 odpisów aktów stanu cywilnego,
 dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 49 aktów stanu cywilnego,
 dokonano transkrypcji 2 aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą wraz
z uzupełnieniem,
 sporządzono 3 zapewnienia stwierdzające brak okoliczności do zawarcia związku
małżeńskiego za granicą,
 wydano 1 zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności do zawarcia związku
małżeńskiego za granicą,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i kwalifikacji wojskowej
za miesiąc sierpień 2017 roku.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano 117 dowodów osobistych,
 prowadzone są 2 postępowania o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego,
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 wydano 1 decyzję w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 przeprowadzono procedurę oceny składników majątkowych w jednostkach OSP
Gminy Toszek, tj. w Toszku ,Ciochowicach, Kotulinie, Wilkowiczkach oraz Pniowie,
 dokonano zamówienia na usługę: „Jednoczesne alarmowanie OSP” dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Ciochowicach.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Rozpoczęto rzeczową realizację projektu pn.: „Opracowanie i wydanie publikacji książkowej
Łagier-Tiurma Tost. Historia obozu NKWD w Toszku”- dofinansowanego ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Przygotowano uzupełnienia do wniosku aplikacyjnego pn.: „Promocja lokalnych produktów
poprzez budowę placu targowego Mój Rynek w Toszku” – dofinansowanego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Zakończono realizację projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Pisarzowice
poprzez budowę integracyjnego placu zabaw i rekreacji” – dofinansowanego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4. Ogłoszono otwarty konkurs na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka
przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku.
5. Trwa koordynacja działań związanych z realizacją Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego.
6. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem kolejnego wydania gminnej gazety
samorządowej „Po troszku o Toszku”.
7. Realizowane są działania związane z organizacją pobytu młodzieży z miasta
partnerskiego Olewsk w Gminie Toszek.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 9 zaświadczeń oraz 10 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 9 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
 4 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego oraz 1 decyzję o jego odmowie,
 1 decyzję o przyznaniu dodatku energetycznego.
2. Zlecono wykonanie remontu odcinka chodnika ulicy Zamkowej w Toszku.
3. Zawarto:
 4 umowy na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
 1 umowę aktualizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
w Gminie Toszek,
 1 aneks do umowy na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
 umowę na wykonanie projektu zamiennego dla zadania pn.: „Modernizacja dachu
budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 23”.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
5 zaświadczeń odnośnie nieobjęcia nieruchomości obszarem
oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji,
3 poświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
2 decyzje zezwalające na wycinkę drzew.

rewitalizacji
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2. Podpisano akty notarialne sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych położonych w budynku
przy ulicy Strzeleckiej 35 w Toszku na rzecz najemcy.
3. Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 318/82
położonej w Toszku.
4. Złożono:
4 wnioski do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji komunalizacyjnych nabycia
nieruchomości położonych w Pisarzowicach, Toszku i Kotulinie na łączną
powierzchnię 1,0701 ha,
wnioski do Starosty Gliwickiego o wydanie zezwolenia na wycinkę 9 drzew
rosnących w Toszku, Paczynie i Ciochowicach, na działkach stanowiących własność
Gminy Toszek.
5. Zawarto umowy w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadań
w ramach konkursu „Powiat Przyjazny Środowisku” dla sołectw: Sarnów, Paczyna,
Pisarzowice i Pniów.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 11 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości
podatkowych, o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 62 wezwania, postanowienia, decyzje, pisma ogólne dotyczące podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 13 upomnień z tytułu podatków i opłat.
4. Sporządzono 4 tytuły wykonawcze.
5. Sporządzono 2 wnioski o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji.
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