nr sprawy: ORG.0002.2.2018
Załącznik nr 4 do protokołu nr XLIII/2018
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 lutego 2018 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 29.01.2018 r. do 23.02.2018 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 2018,
 uzgodnienia regulaminu i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz ustalenia terminów przeprowadzenia
niniejszych postępowań do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek na rok szkolny 2018/2019,
 ustalenia regulaminu w sprawie dowozu lub zwrotu kosztów przejazdu
dzieci/uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Toszek do placówek
oświatowych,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2017/2018,
 powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym
konkursie 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. a także ogłoszenia wyników niniejszego konkursu,
 przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Toszek,
 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejsko-Wiejskiej Toszek
na lata 2018-2021”,
 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 powołania Redaktora Naczelnego gminnej gazety samorządowej pod nazwą
„Po troszku o Toszku”,
 ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji
niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku oraz
wzorów spisów zdawczo-odbiorczych,
 uchylenia zarządzenia w sprawie procedury kontroli terminowości wpłat
za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz procedury wewnętrznej
kontroli przygotowania umów o dotacje udzielane z budżetu Gminy Toszek,
 zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych z terenu Gminy Toszek za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
na okres 10 lat, a także na czas nieoznaczony oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek,
 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej wraz z towarzyszącymi urządzeniami oraz obiektami infrastruktury
technicznej, stanowiącymi własność Gminy Toszek.
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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 – 4 wnioski,
 o wpis zmiany działalności gospodarczej – 12 wniosków,
 o zawieszenie działalności gospodarczej – 2 wnioski,
 o zakończeniu działalności gospodarczej – 2 wnioski.
3. Przeprowadzono kontrolę terminowości złożenia przez przedsiębiorców prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych w roku 2017 oraz dokonania wpłaty I raty opłaty naliczonej za korzystanie
z w/w zezwoleń.
4. Wszczęto 2 postępowania w sprawie naliczenia kary za nieterminową wpłatę opłaty
naliczonej za korzystanie w 2018 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz brak dokonania obowiązku w postaci złożenia oświadczenia
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
5. Wszczęto 2 postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia stałych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa,
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej
18% zawartości alkoholu.
6. Rozstrzygnięto otwarty konkurs 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. Zawarto 2 umowy o realizację niniejszego zadania
publicznego.
7. Rozpoczęto procedurę postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. małe
granty) – trwa weryfikacja pięciu złożonych uproszczonych ofert o wsparcie realizacji
zadania publicznego 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”,
 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Wesoły nam dzień dziś nastał”- doposażenie
orkiestry dętej oraz organizacja koncertu wielkanocnego,
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Ciochowicki Festyn Rodzinny
Sportowo-Rekreacyjny”,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Gryfne
dziołchy i szwarne karlusy – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup
śląskich strojów dla członków Chóru Tryl”,
 działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
pn.: „Wieczór bajek”.
8. Zakończono procedurę postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tzw. małe granty) i zawarto umowy o:
 wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej pn.: „Organizacja rozgrywek halowych piłki nożnej podokręgu Zabrze
i zajęcia sportowe dla zawodników w okresie ferii zimowych”,
 powierzenie realizacji zadania publicznego 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.: „Rosenmontag – odrobina Nadrenii w Toszku”.
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9. Zawarto umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o dofinansowanie programów
polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym oraz
meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019.
10. W ramach współpracy z MZKP w Tarnowskich Górach na wniosek miasta Pyskowice
oraz centrów logistycznych Schenker i Rossmann w Pyskowicach dokonano zmiany
w rozkładzie jazdy linii 208 w kierunku Paczyna-Pyskowice/Pyskowice-Paczyna.
Dodatkowe koszty związane ze zmianami zostaną pokryte przez zainteresowane
przedsiębiorstwa lub miasto Pyskowice, wtedy też niniejsza zmiana zostanie wdrożona.
11. Sporządzono:
- sprawozdanie „Samorząd i Transport” za rok 2017, które zostało przekazane
do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie,
- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Miejsko-Wiejskiej Toszek na lata 2014-2017 za okres 2016-2017,
- gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miejsko-Wiejskiej Toszek na lata
2018-2021, który skierowano do konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz
organizacjami pozarządowymi,
- zestawienie danych o udzielonych dotacjach przez Radę Miejska w Toszku
w roku 2017 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostało przesłane
do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach oraz Starostwa
Powiatowego w Gliwicach.
12. Przekazano:
 deklarację zatrudnienia 13 osób bezrobotnych po zakończeniu prac społecznie
użytecznych na okres 30 dni kalendarzowych w ramach umowy zlecenia,
a także zgłoszenia wolnego miejsca w ramach prac społecznie użytecznych,
 informację o zmianach w wykazie podmiotów wpisanych do rejestru działalności
regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Toszka w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykazu podmiotów
wykreślonych z w/w rejestru w roku 2017.
13. Wszczęto postępowania poniżej 30.000 euro na:
- konserwację systemu alarmowego w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Toszku
w 2018 r.,
- dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2018 r.,
- dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów) na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Toszku w 2018 r.,
- dostawę środków czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2018 r.,
- dostawę artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Toszku w 2018 r.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono 11 aktów zgonu,
 sporządzono 3 akty małżeństwa,
 dokonano na wniosek konsula transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą
wraz z uzupełnieniem,
 dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 41 aktów stanu cywilnego,
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sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i kwalifikacji wojskowej
za miesiąc styczeń 2018 r.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano 140 dowodów osobistych,
 wydano 108 odpisów aktów stanu cywilnego,
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika podstawowego 1999,
 trwają przygotowania do opracowania wniosku o dotację w sprawie wyposażenia
w sprzęt ratowniczy jednostek OSP, dofinansowanego w ramach Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
 sporządzono:
 ankietę Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych
Burmistrza Toszka za rok 2017,
 ocenę stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej
w Gminie Toszek za rok 2017.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Zamkowej w Toszku” –
termin składania ofert upływa 06.03.2018 r.
2. Przygotowano wnioski o dotacje dla zadań pn.:
 „Wymiana tarcz zegarowych na budynku Urzędu Miejskiego w Toszku” dofinansowanie
w ramach środków przekazywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków,
 „Modernizacja łazienek i pom. gospodarczego Urzędu Miejskiego w Toszku”
dofinansowanie w ramach środków przekazywanych przez Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Przygotowano i złożono wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Sportu i Turystyki
pn.: „Budowa 3 wielopokoleniowych otwartych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych
w sołectwach Ligota Toszecka, Pniów, Wilkowiczki” dofinansowanie w ramach rządowego
programu budowy stref aktywności.
4. Trwają prace nad przygotowaniem sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych
za rok 2017.
5. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem kolejnego wydania gminnej gazety
samorządowej „Po troszku o Toszku”.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 11 zaświadczeń oraz 8 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 2 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 1 decyzję o przyznaniu dodatku energetycznego,
 4 skierowania na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego,
 3 decyzje związane z zajęciem pasa drogowego.
2. Zlecono:
 miejscową naprawę chodnika przy ul. B. Chrobrego w Toszku,
 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy otwartych stref
rekreacyjno-sportowych w Gminie Toszek,
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wymianę kabla zasilającego budynek położony w Toszku przy ul. Strzeleckiej 23,
zabezpieczenie konstrukcji stropu w lokalu mieszkalnym nr 2, położonym
w Pisarzowicach przy ul. Wiejskiej 45 oraz nadzór autorski nad niniejszymi pracami,
 remont pieca grzewczego w lokalach mieszkalnych, położonych w Toszku przy ulicy
Wielowiejskiej 17/8 oraz Kościuszki 1/1 a także pieca grzewczego-kuchennego
w lokalu mieszkalnym położonym w Toszku przy ulicy Wolności 13/3,
 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 umowę na wykonanie przyłącza energetycznego do projektowanego oświetlenia
ulicznego w rejonie ulic: Polnej, dr. Ludwiga Guttmanna, ks. Jana Twardowskiego
w Toszku.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
7 zaświadczenia odnośnie nieobjęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji
oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji,
1 decyzję zezwalającą na wycinkę 15 drzew w Toszku.
2. Przeprowadzono postępowania poniżej 30 000 i zawarto umowy na świadczenie usług
na rzecz Gminy Toszek w roku 2018 na:
sporządzanie operatów szacunkowych i wycenę nieruchomości,
wykonywanie inwentaryzacji budynków na potrzeby sprzedaży,
świadczenie usług geodezyjnych.
3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 1190/99 położonej
w Pniowie przy ul. Srocza Góra.

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 52 wezwania, postanowienia, decyzje, pisma ogólne dotyczące podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 14 upomnień z tytułu podatków i opłat.
4. Sporządzono 142 tytuły wykonawcze.
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