nr sprawy: ORG.0002.10.2017
Załącznik nr 4 do protokołu nr XXXIX/2017
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 30 październka 2017 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 25.09.2017 r. do 27.10.2017 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 30 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2017,
 centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Toszek oraz
jej jednostek budżetowych,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2017/2018,
 przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia jednostek ochrony
przeciwpożarowej pt. „Działania ratowniczo-gaśnicze jednostek ochrony przeciwpożarowej
w przypadku pożaru budynku wielorodzinnego w Paczynie, ul. Wiejska bn”,
 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Toszek,
 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2018 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”,
 informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora
w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 obniżenia wymiaru czasu pracy w związku z przypadającym Narodowym Świętem
Niepodległości w dniu 11 listopada 2017 r. oraz Świętem Trzech Króli w dniu
6 stycznia 2018 r. dla zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy
w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia
1 października 2017 do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca
2018 r.,
 zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka w sprawie ustalenia minimalnych stawek
czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz za najem lokali użytkowych
wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek,
 przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze
bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży nr 4
znajdującego się w budynku przy ul. Wielowiejskiej 3 w Toszku oraz lokalu nr 4
znajdującego się w budynku przy ulicy Młyńskiej 6 w Toszku,
 ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości położonej w Proboszczowicach przy ulicy Nogowczyckiej, oznaczonej
ewidencyjnie jako działka o numerze 461/94.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 25 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 4 wnioski,
 o wpis zmiany działalności – 13 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 4 wnioski,
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 o wznowienie działalności – 3 wnioski,
 o zakończeniu działalności – 1 wniosek.
3. Zakończono 3 postępowania administracyjne w sprawie wydania jednorazowych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 2 postępowania dotyczące
zezwolenia do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży oraz 1 postępowanie administracyjne dotyczące zezwolenia powyżej
4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem alkoholu) przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży.
4. Dokonano kontroli terminowości wpłat III raty opłaty naliczonej za korzystanie z stałych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Wszczęto 1 postępowania administracyjne w sprawie naliczenia kary za niezapłacenie
III raty opłaty naliczonej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Zgłoszono Gminę Toszek do udziału w kampanii społecznej adresowanej
do sprzedawców napojów alkoholowych na temat zakazu sprzedaży alkoholu osobom
poniżej 18 roku życia.
7. Zwrócono się do Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Katowicach z wnioskiem
o przyznanie dodatkowej dotacji na zakup dodatkowych (rezerwowych) urn wyborczych
oraz wyrównanie poprzednio przyznanej dotacji z faktycznie poniesionymi kosztami –
wniosek rozpatrzono pozytywnie.
8. Zwrócono się do dyrektorów placówek oświatowych, w których mieszczą się lokale
wyborcze z prośbą o weryfikację posiadanych zasobów materiałów wyborczych.
9. Dokonano odbioru zakończonych robót budowlanych przy jednostce OSP w Kotulinie
polegających na dostosowaniu dojazdu do budynku celem dostosowania lokalu
wyborczego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
10. Przygotowano projekt Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2018 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 oraz zarządzono
przeprowadzenie konsultacji w/w projektu.
11. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Toszek.
12. 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 usług medycznych
wykonanych w miesiącu wrześniu 2017.
13. Trwa promocja populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet
w wieku 50-69 lat poprzez informowanie mieszkańców Gminy Toszek o terminach
i miejscach postoju mamobusów w miesiącu listopadzie 2017 roku.
14. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Toszek
z brokerem ubezpieczeniowym w zakresie obejmującym w szczególności nowy system
zgłaszania szkód, wsparcie procesu likwidacji szkód oraz roszczeń poszkodowanych.
15. Zawarto 12 umów zlecenia po zakończeniu wykonywania prac społecznie-użytecznych
na terenie Gminy Toszek zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem
Pracy i podpisaną deklaracją Burmistrza Toszka.
16. Zakończono procedurę postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tzw. „małe granty”) – trwa weryfikacja złożonego sprawozdania z realizacji zadania
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Ciochowicki
festyn sportowo-rekreacyjny”.
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17. Przekazano materiały archiwalne z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
przeprowadzonych w 2015 r. do Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura
w Katowicach.
18. Wszczęto procedurę postępowania poniżej 30 000 euro na dostawę dodatkowych
(rezerwowych) przezroczystych urn wyborczych dla potrzeb Gminy Toszek.
19. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania poniżej 30 000 euro i podpisano zlecenia
na wymianę detektora metanu oraz wymianę modułu alarmowego w piecu gazowym
centralnego ogrzewania w Urzędzie Miejskim w Toszku.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono 18 aktów zgonu,
 sporządzono 6 aktów małżeństwa,
 wydano 112 odpisów aktów stanu cywilnego,
 dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 57 aktów stanu cywilnego,
 dokonano transkrypcji 2 aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą wraz
z uzupełnieniem,
 dokonano na wniosek w trybie czynności materialno-technicznej sprostowania
2 aktów stanu cywilnego,
 sporządzono w obecności tłumacza przysięgłego zapewnienie do ślubu stwierdzające
brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 wydano:
 2 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie związku
małżeńskiego;
 1 zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć
małżeństwo za granicą;
 2 zaświadczenia o stanie cywilnym,
 przygotowano stanowisko informacyjne w zakresie rejestracji małżeństw podczas
organizowanych przez Centrum Kultury „Zamek w Toszku” Targów Ślubnych,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i kwalifikacji wojskowej
za miesiąc wrzesień 2017 roku.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano 167 dowodów osobistych,
 prowadzone są 3 postępowania o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 zorganizowano ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek OSP Gminy Toszek
w Paczynie,
 dokonano aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Toszek,
 zweryfikowano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do formacji obrony cywilnej,
 wycofano zdezaktualizowaną Kartę opisu Głównego Stanowska Kierowania,
 sporządzono listy wypłat ekwiwalentu dla członków OSP Gminy Toszek, biorących
udział w działaniach ratowniczych,
 sporządzono aneks do umowy w sprawie zakupu paliwa przez jednostki OSP Gminy
Toszek,
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przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie poniżej 30 000 euro i zawarto umowę
na wykonanie i wymianę bramy garażowej zewnętrznej w strażnicy OSP Kotulin,
przygotowano i zawarto umowę na przeprowadzenie szkolenia obronnego
zaplanowanego na dzień 13 listopada 2017 r. zgodnie z planem szkolenia obronnego
Urzędu Miejskiego w Toszku na rok 2017.

W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przeprowadzono postępowanie poniżej 30 000 euro na:
 „ Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego systemu monitoringu miejskiego z budową
infrastruktury teleinformatycznej”,
 „Opracowanie i wydanie publikacji książkowej Łagier-Tiurma Tost. Historia obozu NKWD
w Toszku w 1945 roku”.
2. Rozpoczęto rzeczową realizację i podpisano umowę na dofinansowanie projektu
pn.: „Opracowanie i wydanie publikacji książkowej Łagier-Tiurma Tost. Historia obozu NKWD
w Toszku” – dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
3. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zamówienia z wolnej ręki i zawarto umowę na zadanie pn.: „Eksploatacja i konserwacja
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek będącego własnością TAURON Dystrybucja S.A.”
4. Przygotowano i ogłoszono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.:
 „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu Gminy Toszek”,
 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy Toszek”,
 „Modernizacja dachu i wentylacji budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ulicy
Strzeleckiej 23”.
5. Trwa rzeczowa realizacja projektu pn. „Eko Toszek – Budowa fotowoltanicznych
mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek” –
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Ślaskiego na lata 2014-2020.
6. Rozstrzygnięto otwarty konkurs na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
żłobka przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku.
7. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem kolejnego wydania gminnej gazety
samorządowej „Po troszku o Toszku”.
8. Realizowane są przygotowania związane z organizacją Toszeckiego Jarmarku
Adwentowego.

W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 25 zaświadczeń oraz 4 wypisy z miejscowego planu
przestrzennego,
 24 decyzje związane z zajęciem pasa drogowego,
 2 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 1 skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

zagospodarowania
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2. Zlecono:
 zakup, montaż i wymianę oznakowania na drogach gminnych w związku
z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu na ul. Poprzecznej, Głowackiego,
Ks. Johannesa Chrząszcza oraz na odcinku ul. Wiejskiej i Oracze w Toszku,
 odnowienie murowanej wiaty przystankowej Pisarzowice-Grabów,
 dobudowę sześciu opraw oświetlenia ulicznego,
 remont pieca grzewczego w lokalu mieszkalnym położonym w Toszku
przy ul. Rynek 22/7,
 wymianę pokrycia dachowego na budynku kotłowni Przedszkola w Paczynie,
 naprawę dachu budynku przedszkola w Toszku,
 zabezpieczenie częściowe dachu budynku położonego w Paczynie przy ul. Plac
Drzewny 5B,
 naprawę
dmuchawy
przydomowej
oczyszczalni
ścieków
usytuowanej
w Pisarzowicach przy ulicy Wiejskiej 45.
3. Zawarto umowy na:
 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla remontu detalu elewacji
budynku Urzędu Miejskiego w Toszku,
 świadczenie usług dystrybucji elektrycznej dla OSP Pniów,
 eksploatację oświetlenia ulicznego w Gminie Toszek.
4. Dokonano odbioru inwestycji związanej z przebudową drogi wewnętrznej dojazdowej
do gruntów rolnych w Pawłowicach.
5. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania poniżej 30 000 euro i podpisano umowy
na zadania pn.:
 „Wykonanie posadzki betonowej w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego
w Toszku”,
 „Remont detalu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Toszku”,
 „Budowę ogrodzenia klubu sportowego KS „Zamkowiec” Toszek”.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
12 zaświadczeń odnośnie nieobjęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji
oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji,
3 poświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
3 decyzje zezwalające na wycinkę drzew.
2. Podpisano akty notarialne dotyczące:
nieodpłatnego nabycia działki nr 9/38 położonej w Pniowie stanowiącej boisko
sportowe,
sprzedaży 2 lokali mieszkalnych położonych w Toszku przy ulicy Strzeleckiej 1
na rzecz najemcy,
sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 318/82 położonej
w Toszku w rejonie ulic: Wielowiejskiej i Chrząszcza oraz działki nr 323/82 położonej
w Toszku w rejonie ulicy Chrząszcza.
3. Rozstrzygnięto przetargi:
- ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Paczynce oznaczonej
nr ewidencyjnym 903/1,
- nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku oznaczonych
nr ewidencyjnym 321/82, 323/82, 324/82,325/82,326/82 i 327/82.
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4. Złożono:
2 wnioski do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji komunalizacyjnych nabycia
nieruchomości położonych w Toszku na łączną powierzchnię 0,0966 ha,
wniosek do Starosty Gliwickiego o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 drzewa
rosnącego w Pniowie na działce stanowiącej własność Gminy Toszek.
5. Nabyto na mocy prawa na rzecz Gminy Toszek 2 działki stanowiące drogi: w Paczynie
o pow.0,1936 ha(za ul. Cmentarną) oraz w Toszku o pow.0,1262 ha (ul. Kolejowa).
6. Zawarto:
- 9 umów dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne położone
w Toszku, Ciochowicach, Paczynce, Pisarzowicach, Kotulinie, Kotliszowicach
na okres 10 lat oraz 2 położone w Paczynie i Kotliszowicach na okres 3 lat,
- umowę najmu części budynku położonego w Toszku przy ulicy Karola Miarki 12
na prowadzenie działalności gastronomicznej na okres 3 lat,
- umowę na realizację 2 przedstawień teatralnych pt.: „SMOG Wawelski” dla 5-6-latków
oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych z terenu Gminy Toszek,
- umowę z przewoźnikiem na przewóz dzieci ze szkół i przedszkoli w Pniowie,
Paczynie i Kotulinie do Toszka na przedstawienie pt.: „SMOG Wawelski”.
7. Zlecono i przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne 42 drzew na terenie gminy Toszek.

W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 10 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości
podatkowych, o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 65 wezwań, postanowień, decyzji, pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 401 upomnień z tytułu podatków i opłat.
4. Sporządzono 5 wniosków o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji.
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