nr sprawy: ORG.0002.11.2017
Załącznik nr 4 do protokołu nr XL/2017
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 27 listopada 2017 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 30.10.2017 r. do 24.11.2017 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 25 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2017,
 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego,
 zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2017/2018,
 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
z terenu Gminy Toszek za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowany przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
 niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie Gminy
Toszek, stanowiących działki o numerach: 1617/181 oraz 1618/181,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością
Gminy Toszek,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, położonej w Toszku przy ulicy
Strzeleckiej 1, będącej własnością Gminy Toszek,
 ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonej w Toszku w rejonie ul. ks. Johannesa Chrząszcza, oznaczonej ewidencyjnie
jako działka o numerze 328/82.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 16 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o wpis zmiany działalności – 9 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 2 wnioski,
 o wznowienie działalności – 2 wnioski,
 o zakończeniu działalności – 3 wnioski.
3. Zakończono postępowanie administracyjne w sprawie:
- wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu
oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem alkoholu) oraz
powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 %
zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu
(z wyjątkiem alkoholu) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży w związku z niedopełnieniem w terminie
ustawowym obowiązku wpłaty III raty opłaty naliczonej za korzystanie w roku 2017
z w/w zezwoleń, powiększonej o 30% tej opłaty.
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4. Wszczęto 4 postępowania administracyjne w sprawie wydania jednorazowych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych, 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5%
do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem alkoholu) oraz powyżej 18% zawartości
alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
5. Zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania jednorazowych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, a także
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem alkoholu) przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży.
6. Zakończono postępowanie w sprawie naliczenia kary za niezapłacenie III raty opłaty
naliczanej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Skierowano
sprawę do egzekucji.
7. W ramach współpracy z MZKP w Tarnowskich Górach trwa opiniowanie rozwiązań
i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej, a także zwrócono się o zajęcie
stanowiska w sprawie koncepcji scalania organizacji transportu zbiorowego
w postaci jednego organizatora komunikacji zbiorowej na terenie województwa śląskiego.
8. 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 październiku 2017.
9. Rozliczono umowy zlecenia zawarte po zakończeniu wykonywania prac społecznie
użytecznych na terenie Gminy Toszek.
10. Rozpoczęto procedurę postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tzw. „małe granty”) na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Toszek
pn.: „Bijcie w kotły w trąby grajcie”- spotkanie kolędowe przy żłobeczku, w związku z czym
wezwano Oferenta w celu uzupełnienia złożonych oświadczeń.
11. Opracowano ankiety Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach dotyczącej
Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim
na lata 2014-2017.
12. Zwrócono się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach
o zaopiniowanie „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Toszek na lata 2018-2021”
oraz gminnej ewidencji zabytków.
13. Wykonano obowiązkową roczną kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej Urzędu
Miejskiego w Toszku.
14. Przeprowadzono likwidację zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego
w Urzędzie Miejskim w Toszku.
15. Zakończono procedurę postępowania poniżej 30 000 euro na dostawę dodatkowych
(rezerwowych) przezroczystych urn wyborczych dla potrzeb Gminy Toszek, a także
dokonano przekazania przezroczystych urn wyborczych do placówek oświatowych,
w których mieszczą się lokale wyborcze.
16. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie poniżej 30 000 euro i zawarto umowę
na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany czterech tarcz zegarowych
na budynku Urzędu Miejskiego w Toszku”.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono 16 aktów zgonu,
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sporządzono 1 akt małżeństwa,
dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 49 aktów stanu cywilnego,
dokonano transkrypcji 4 aktów urodzenia sporządzonych za granicą wraz
z uzupełnieniem,
 sporządzono 2 zapewnienia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i kwalifikacji wojskowej
za miesiąc październik 2017 roku,
 zorganizowano uroczystość Jubileuszu Złotych i Diamentowych Godów małżeńskich
dla 18 par małżeńskich z Gminy Toszek.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano 103 dowody osobiste,
 prowadzone są 4 postępowania o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 dokonano odbioru montażu bramy garażowej w jednostce OSP Kotulin,
 przeprowadzono szkolenia z zakresu cyberprzestrzeni i ochrony przeciwpożarowej
dla pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku,
 zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie
ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Toszek.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Podpisano umowę na „Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego systemu monitoringu
miejskiego z budową infrastruktury teleinformatycznej”.
2. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego i zawarto umowy na zadania 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”.
3. Przygotowano uzupełnienia do wniosku aplikacyjnego pn.: „Promocja lokalnych produktów
poprzez budowę placu targowego „ Mój Rynek” w Gminie Toszek” dofinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
4. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem kolejnego wydania gminnej gazety
samorządowej „Po troszku o Toszku”.
5. Realizowane są przygotowania związane z organizacją Toszeckiego Jarmarku
Adwentowego.
6. Współpracowano przy organizacji obchodów Dnia Niepodległości.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 8 zaświadczeń oraz 8 wypisów z miejscowego
przestrzennego,
 6 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
 8 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 3 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego.

planu

zagospodarowania
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2. Zlecono:
 odgrzybianie i malowanie ścian wewnętrznych budynku przedszkola w Toszku
przy ul. Dworcowej 21,
 malowanie ścian oraz remont pieca grzewczego w lokalu mieszkalnym położonym
w Paczynie przy ulicy Leśnej 7/8, stanowiącym własność Gminy Toszek,
 remont komina w budynku położonym w Sarnowie przy ulicy Wiejskiej 17,
stanowiącym własność Gminy Toszek,
 wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Toszek w latach 2016-2017”.
3. Dokonano odbioru inwestycji pn.: „EKO Toszek – Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji
prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek”.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Podpisano:
 akty notarialne dotyczące sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek
oznaczonych nr ewidencyjnymi 321/82, 324/82 i 326/82 położonych w Toszku
w rejonie ulicy Chrząszcza,
 umowę na opracowanie, wydruk i dostawę materiałów dotyczących edukacji
ekologicznej, a w szczególności segregacji odpadów: książeczki edukacyjnej (nakład
450 szt.), podłogowej gry przedszkolnej (nakład 10 szt.) oraz notesu (nakład 450 szt.).
3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w Proboszczowicach oznaczonej nr ewidencyjnym 461/94. Z nabywcą nieruchomości
została zawarta umowa sprzedaży.
4. Zawarto 5 umów dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod ogródki warzywne
położone w Toszku przy ulicy Ogrodowej, Strzeleckiej i Wielowiejskiej na czas
nieoznaczony oraz 2 położone w Pisarzowicach i Toszku przy ulicy Wąskiej na okres
3 lat.
5. Rozliczono dotację na dofinansowanie zadań w ramach konkursu „Powiat przyjazny
środowisku” w sołectwach Sarnów, Paczyna, Pisarzowice i Pniów.
6. Nabyto z mocy prawa na rzecz Gminy Toszek działki stanowiące drogi oznaczone
nr ewidencyjnymi 62/42, 880/64,914/66 położone w Pniowie oraz nr 75/23 w Ligocie
Toszeckiej.

W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 7 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 72 wezwań, postanowień, decyzji, pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 15 upomnień z tytułu podatków i opłat.
4. Sporządzono:
 120 tytułów wykonawczych,
 4 wnioski o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji.
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