nr sprawy: ORG.0002.12.2017
Załącznik nr 4 do protokołu nr XLI/2017
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 27.11.2017 r. do 15.12.2017 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 18 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2017,
 zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ireny
Sendler w Toszku na rok szkolny 2017/2018,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a także w zakresie ochrony
i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
w okresie od dnia 8 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert
na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, a także w zakresie ochrony i promocji zdrowia
oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od 8 stycznia 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r.,
 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozkładu
godzin pracy aptek w 2018 r.,
 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kasjera w Referacie Podatków
i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 9 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 1 wniosek,
 o wpis zmiany działalności – 4 wnioski,
 o zawieszenie działalności – 1wniosek,
 o wznowienie działalności – 1 wniosek,
 o zakończeniu działalności – 2 wnioski.
3. Zakończono 6 postępowań administracyjnych w sprawie wydania jednorazowych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w ramach których wydano 4 decyzje
zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 5 decyzji zezwalających
na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem alkoholu) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
4. Wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie wydania stałych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18%
zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym
(od 27.11.2017 r. do 15.12.2017 r.)
Strona 1 z 5

nr sprawy: ORG.0002.12.2017

5. Zorganizowano bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących na terenie Gminy
Toszek sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży – w ramach szkolenia we wszystkich sklepach (punktach sprzedaży alkoholu)
przeprowadzono akcję „zakup kontrolowany” oraz rozdysponowano materiały
informacyjno-edukacyjne po punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepach) w ramach uczestnictwa Gminy Toszek
w kampanii społecznej „MASZ WYBÓR – WYBIERZ MARZENIA NIE RYZYKO”
adresowanej do sprzedawców napojów alkoholowych na temat zakazu sprzedaży
alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
6. We współpracy z MZKP w Tarnowskich Górach trwa opiniowanie rozwiązań i projektów
dotyczących komunikacji zbiorowej, w tym zmiany rozkładu jazdy linii 204 wnioskowanej
przez sołtysa wsi Ligota Toszecka oraz wprowadzenia od stycznia 2018 r. darmowej
komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia z Gminy Toszek
umożliwiającej bezpłatną komunikację na terenie całego województwa śląskiego.
7. Zawarto umowę na dostawę dodatkowych (rezerwowych) przezroczystych urn
wyborczych dla potrzeb Gminy Toszek.
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 listopadzie 2017.
9. Ogłoszono otwarty konkurs ofert oraz możliwość zgłaszania kandydatów do udziału
w pracach Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego Gminy Toszek
w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie
od 8 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
10. Ogłoszono nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kasjera w Referacie Podatków i Opłat
Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku.
11. Przeprowadzane są analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim
w Toszku oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.
12. Prowadzone jest postępowanie poniżej 30.000 euro na:
 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby
Urzędu Miejskiego w Toszku,
 kompleksową obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Toszku.
13. Dokonano odbioru koncepcji tarcz zegarowych na budynku Urzędu Miejskiego w Toszku.
14. Wystąpiono do Ministra Cyfryzacji i uzyskano zgodę na pełnienie przez Urząd Miejski
w Toszku funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP.
15. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowania poniżej 30.000 euro i zawarto zlecenia
na:
- opracowanie graficzne, wydruk wraz z dostawą materiałów informacyjnych (ulotek
oraz plakatów) promujących utworzenie w Urzędzie Miejskim w Toszku punktu
potwierdzania profili zaufanych,
- wykonanie wraz z dostawą 2 szt. wymaganych tablic informujących o utworzeniu
w Urzędzie Miejskim w Toszku punktu potwierdzenia profili zaufanych oraz naklejki
stanowiącej oznakowanie w/w punktu,
- przeprowadzenie szkolenia na temat procedury zarządzania profilami zaufanymi
ePUAP dla pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku zaangażowanych w tworzenie
i obsługę punktu potwierdzającego profil zaufany.
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W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono 7 aktów zgonu,
 sporządzono 6 aktów małżeństwa,
 wydano 63 odpisów aktów stanu cywilnego,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i kwalifikacji wojskowej
za miesiąc listopad 2017 r.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano 74 dowody osobiste,
 prowadzone są 3 postępowania o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego,
 wydano 1 decyzję administracyjną w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 sporządzono zestawienie sprzętu przeciwpowodziowego będącego na stanie
magazynu gminnego dla Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
 sporządzono listy wypłat ekwiwalentu dla członków OSP Kotulin, OSP Pniów oraz
OSP Toszek, biorących udział w działaniach ratowniczych,
 sporządzono sprawozdania z wykonania planu otrzymanej dotacji na zadania
i szkolenia z obrony cywilnej w 2017 r.,
 przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowania poniżej 30.000 euro na:
 montaż kotła c.o. na potrzeby OSP Wilkowiczki,
 zakup kostki brukowej na potrzeby OSP Wilkowiczki,
 zakup płaszczy przeciwdeszczowych na potrzeby akcji kurierskiej,
 zakup latarki na potrzeby akcji kurierskiej.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przygotowano i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Toszek
i jej jednostek organizacyjnych”.
2. Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego i zawarto umowę na zadanie pn.: „Modernizacja dachu i wentylacji budynku
mieszkalnego położonego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 23”.
3. Zakończono rzeczową realizację 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.
4. Wydano publikację pn.: „Łagier-Tiurma Tost. Historia obozu NKWD w Toszku” oraz
zorganizowano spotkania edukacyjne dla dzieci w ramach projektu dofinansowanego
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Zorganizowano Toszecki Jarmark Adwentowy.
6. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem kolejnego wydania gminnej gazety
samorządowej „Po troszku o Toszku”.
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W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 7 zaświadczeń oraz 9 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 3 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 4 decyzje związane z zajęciem pasa drogowego.
2. Zlecono:
 wymianę stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym położonym w Toszku przy ulicy
Rynek 5,
 remont przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Toszek położonych w Toszku przy ulicy Karola Miarki 1, Strzeleckiej 8
i w Paczynie przy ulicy Wiejskiej 14,
 zabezpieczenie i wykonanie kontroli stanu technicznego budynku Dworca PKP
położonego w Toszku przy ulicy Dworcowej 3,
 naprawę oświetlenia ozdobnego znajdującego się na Rynku w Toszku,
 doraźną naprawę ubytków w nawierzchni ulicy Nakło w Kotulinie.
3. Zawarto umowy na:
 nadzór inwestorski dla zadania: „Modernizacja dachu oraz wentylacji budynku
mieszkalnego położonego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 23” ,
 sprzedaż energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego oraz budynków użyteczności
publicznej,
 opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego
w rejonie ulic: Polnej, dr Ludwiga Guttmanna, ks. Jana Twardowskiego w Toszku” oraz
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego
(lampa hybrydowa) na ul. Klasztornej w Paczynie”.
4. Dokonano odbioru końcowego zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa ogrodzenia klubu
sportowego KS „Zamkowiec” Toszek oraz „Remont detalu elewacji budynku Urzędu Miejskiego
w Toszku”.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
3 zaświadczenia odnośnie nieobjęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji
oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji,
1 poświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
2. Podpisano akty notarialne dotyczące:
sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetagowym, położonego w Toszku
przy ulicy Wielowiejskiej 3 na rzecz najemcy,
sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych działek nr 325/82, nr 327/82
położonych w Toszku przy ul. Chrząszcza oraz działki nr 461/94 położonej
w Proboszczowicach przy ul. Wielowiejskiej.
3. Złożono 8 wniosków do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji komunalizacyjnych
nabycia nieruchomości położonych w Kotulinie, Płużniczce, Paczynie i Paczynce
na łączną powierzchnię 2,9495 ha.
4. Nabyto na mocy prawa na rzecz Gminy Toszek 2 działki: w Proboszczowicach
o pow. 0,5600 ha oraz w Pawłowicach o pow. 0,0460 ha.
5. Wysłano 4 wezwania do zapłaty czynszu dzierżawnego.
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W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 9 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 33 wezwania, postanowienia, decyzje, pisma ogólne dotyczące podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 424 upomnienia z tytułu podatków i opłat.
4. Sporządzono:
- 3 wnioski o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji,
- 12 tytułów wykonawczych.
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