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Załącznik nr 4 do protokołu nr XLII/2018
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 18.12.2017 r. do 26.01.2018 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 36 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2017 i 2018 oraz w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek,
 powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku
ruchomego Gminy Toszek, będących na wyposażeniu świetlic wiejskich,
 przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim
w Toszku,
 powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki kasy
w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz druków ścisłego zarachowania drogą spisu
z natury,
 ustalenia regulaminu najmu pomieszczeń, w tym obiektów sportowych wraz
z wysokością stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych
działających na terenie miasta i gminy Toszek,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2017/2018,
 zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej i powołania
tej komisji w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, 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. a także ogłoszenia wyników niniejszych konkursów,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie
od dnia 19 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie
Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku, powołania Komisji Rekrutacyjnej
dla przeprowadzenia naboru na niniejsze stanowisko oraz ogłoszenia informacji
o wyniku przedmiotowego naboru,
 powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim
w Toszku i ogłoszenia wyniku tego naboru,
 powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości położonej w Pniowie przy ulicy Srocza Góra, oznaczonej ewidencyjnie
jako działka o numerze 1190/99 oraz nieruchomości położonej w Paczynie przy ulicy
Astrów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka o numerze 1208/125,
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niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek
stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 577/47.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęły 32 wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 2 wnioski,
 o wpis zmiany działalności – 15 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 7 wniosków,
 o wznowienie działalności – 2 wnioski,
 o zakończeniu działalności – 6 wniosków.
3. Dokonano na wniosek Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach poświadczenia danych
ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej wybranych podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą na terenie Gminy Toszek w latach 1993-2004.
4. Na wniosek przedsiębiorcy wprowadzono zmiany wpisu w rejestrze działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Toszek, prowadzonego przez Burmistrza Toszka.
5. Zakończono kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek u 4 przedsiębiorców
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek.
6. Zakończono 2 postępowania administracyjne w sprawie wydania stałych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5%
do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu.
7. Zakończono 1 postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
wydanych 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.
8. Sporządzono i przekazano do:
- Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informację zbiorczą dotyczącą
stopnia realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stan faktycznego zatrudnienia w etatach
w Urzędzie Miejskim w Toszku w roku 2017,
- Wojewody Śląskiego roczną informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach
z zakresu zdrowia publicznego,
- Starostwa Powiatowego w Gliwicach zaktualizowaną bazę teleadresową z danymi
kontaktowymi pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za sprawozdawczość
z zakresu zdrowia.
9. Zakończono realizację „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie
Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2016” oraz „Programu szczepień
profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom
meningokokowym serogrupy C w roku 2017” – dokonano ostatecznego rozliczenia oraz
złożono wszystkie sprawozdania z ich realizacji.
10. Dokonano
korekty
not
obciążeniowych
przewoźników
za
korzystanie
w IV kwartale 2017 r. z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Toszek.
11. Zawarto 5 porozumień w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek oraz wnoszenia opłat
za korzystanie z tych przystanków z przewoźnikami obsługującymi linie przejeżdżające
przez Gminę Toszek, obejmujące rok 2018.
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12. Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert oraz zawarto umowy i zlecono przekazanie
I transzy dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Toszek w okresie
od 8 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w zakresie:
- ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
13. Ogłoszono drugi otwarty konkurs ofert o realizację zadania publicznego Gminy Toszek
w okresie od 19 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, w związku z czym ogłoszono możliwość zgłaszania
kandydatów 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 do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu
zaopiniowania złożonych ofert w powyższym postępowaniu konkursowym.
14. Rozpoczęto procedurę postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tzw. „małe granty”) na wsparcie zadań publicznych Gminy Toszek w zakresie:
- działalności na rzecz wspierania mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
pn.: „Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej”,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Organizacja rozgrywek halowych
piłki nożnej podokręgu Zabrze i zajęcia sportowe dla zawodników w okresie ferii zimowych”,
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Rosenmontag –
odrobina Nadrenii w Toszku”.
15. Rozliczono dotacje pozyskane na wyposażenie lokali wyborczych, w tym na zakup
przezroczystych rezerwowych urn wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach.
16. Za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej złożono roczne sprawozdanie z wykonania
zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
17. Zwrócono się do jednostek organizacyjnych Gminy Toszek oraz poszczególnych komórek
organizacyjnych tut. Urzędu z prośbą o przekazanie pisemnej informacji dotyczącej
realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejsko-Wiejskiej Toszek
na lata 2014-2017 w latach 2016-2017, w celu przygotowania zbiorczego sprawozdania
z realizacji niniejszego Programu.
18. Przeprowadzono i rozstrzygnięto nabory na wolne stanowiska urzędnicze:
 Kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku.
19. Przeprowadzono postępowanie poniżej 30 000 euro na świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2018 r.
20. Przeprowadzono postępowania poniżej 30 000 euro i zawarto umowy na:
- prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego agregatu prądotwórczego
i instalacji elektrycznej znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Toszku
w 2018 r.,
- wykonywanie drobnych napraw i prac w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku
w 2018 r.,
- wykonywanie okresowych przeglądów i stałego nadzoru konserwacyjnego platformy
dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku
w 2018 r.,
- świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim
w Toszku w 2018 r.
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W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono 13 aktów zgonu,
 sporządzono 6 aktów małżeństwa,
 dokonano transkrypcji 2 aktów urodzenia sporządzonych za granicą wraz
z uzupełnieniem,
 dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 42 aktów stanu cywilnego,
 wydano 2 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego
za granicą,
 wydano 4 decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk,
 sporządzono 4 zapewnienia do ślubu, 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 grudzień 2017 r.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano 132 dowody osobiste,
 wydano 2 decyzje administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego,
 wydano 1 decyzję administracyjną o odmowie wydania danych osobowych z rejestru
mieszkańców.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 sporządzono:
 sprawozdanie z zakresu obrony cywilnej za rok 2017,
 plan kontroli problemowych realizacji zadań obronnych w Gminie Toszek
w 2018 roku,
 Program Szkolenia Obronnego Urzędu Miejskiego na lata 2018-2020,
 przeprowadzono procedurę w zakresie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku oraz
przygotowano 53 wezwania do powyższej kwalifikacji,
 przygotowano 97 skierowań na wykonanie badań lekarskich dla członków
ochotniczych straży pożarnych,
 zawarto porozumienie z Komendantem Miejskim Policji w Gliwicach
na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych na terenie Gminy Toszek,
 przeprowadzono postępowania poniżej 30 000 euro i podpisano zlecenia/umowy
na:
 zakup akumulatorów na potrzeby OSP Ciochowice,
 zakup zestawów naprawczych do aparatu powietrznego oraz masek na potrzeby
OSP Toszek,
 zakup akumulatora na potrzeby OSP Toszek,
 zakup pilarki spalinowej na potrzeby OSP Ciochowice,
 przeprowadzenie badań lekarskich dla członków ochotniczych straży pożarnych
Gminy Toszek w roku 2018,
 zakupu paliw płynnych do pojazdów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego
na potrzeby OSP Toszek w roku 2018,
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W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przygotowano i złożono wnioski aplikacyjne pn.:
- „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historycznozabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej” - dofinansowanego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- „Rewitalizacja budynku przeznaczonego na potrzeby utworzenia Domu Dziennego Senior+ dla
osób starszych w Gminie Toszek” - dofinansowanego w ramach Wieloletniego Programu
SENIOR+ na lata 2015-2020.
2. Przygotowano i złożono raport końcowy dla projektu pn.: „Promocja lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego poprzez opracowanie i wydanie publikacji książkowej „Historia obozu
NKWD w Toszku w 1945 r.” – dofinansowanego w ramach środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
3. Trwają prace związane przygotowaniem:
- planu zamówień publicznych na rok 2018,
- kalendarium imprez Gminy Toszek,
- kolejnego wydania gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”.
4. Przeprowadzono postępowanie poniżej 30 000 euro na skład i wydruk gminnej gazety
samorządowej pn.: „Po troszku o Toszku”.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 6 zaświadczeń oraz 3 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 4 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 1 decyzję o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
 3 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego.
2. Zlecono:
 remont pokrywy studzienki kanalizacji deszczowej w poboczu ul. Szewskiej
w Toszku,
 aktualizację kosztorysów oraz projektu budowlanego dla zadania pn.: „Przebudowa
ulicy Zamkowej w Toszku”,
 remont komina w budynku położonym w Toszku przy ulicy Strzeleckiej 11,
stanowiącym własność Gminy Toszek.
3. Zawarto umowy na:
 przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zaprojektowania i wykonania
ogniw fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Toszek dofinansowanej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
 świadczenie usług w zakresie administrowania i zarządzania targowiskiem
w Toszku,
 świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
i gminy Toszek,
 świadczenie usług w zakresie pielęgnacji zieleni na terenie miasta i gminy Toszek,
 zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Toszek w roku 2018,
 obsługę przydomowej oczyszczalni ścieków w Paczynie przy ul. Wiejskiej 26 oraz
w Pisarzowicach przy ul. Wiejskiej 45,
 dopłatę do taryfy za odprowadzanie ścieków.


Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym
(od 18.12.2017 r. do 26.01.2018 r.)
Strona 5 z 6

nr sprawy: ORG.0002.1.2018

W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
7 zaświadczeń odnośnie nieobjęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji
oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji,
2 decyzje zezwalające na wycinkę 9 drzew w Toszku oraz w Paczynie.
2. Podpisano akt notarialny dotyczący sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomości położonej w Toszku przy ul. Chrząszcza, stanowiącej działkę
o nr ewidencyjnym 328/82.
3. Złożono 1 wniosek do Starosty Gliwickiego o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 drzewa w
Ligocie Toszeckiej.
4. Ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów nieograniczonych,
obejmujących działkę o nr ewidencyjnym 1190/99 położoną w Pniowie oraz działkę
o nr ewidencyjnym 1208/125 położoną w Paczynie.
5. Nabyto na mocy prawa na rzecz Gminy Toszek:
- 2 działki stanowiące rolę w Toszku i Ligocie Toszeckiej,
- 1 działkę stanowiącą rów w Toszku,
- 15 działek stanowiących drogi w Ligocie Toszeckiej i Pniowie.

W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 6 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 3 380 wezwań, postanowień, decyzji, pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 12 upomnień z tytułu podatków i opłat.
4. Sporządzono:
- 12 wniosków o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji,
- 2 tytuły wykonawcze.
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