nr sprawy: ORG.0002.8.2018
Załącznik nr 4 do protokołu nr XLIX/2018
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 21.06.2018 r. do 21.08.2018 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 54 zarządzenia, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie i planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018,
 przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie,
 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego,
 powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek na rok 2018,
 ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości położonych na terenie Gminy Toszek, stanowiących działki
o numerach ewidencyjnych 1189/99 oraz 307/82, a także w Kotulinie przy ulicy
Nogowczyckiej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 152/22,
 niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek,
stanowiącej działki o numerach 1624/70, 443/4,
 ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Toszku przy ulicy Górnośląskiej,
oznaczonej ewidencyjnie numerem 1681/223, przeznaczonej do sprzedaży w trybie
ustnego przetargu nieograniczonego,
 przygotowania i przeprowadzenia dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego
pk.: „PIAST 2018”,
 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia
maksymalnej
liczby
zezwoleń
na
sprzedaż
napojów
alkoholowych
na terenie Gminy Toszek oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Toszek miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej
w Toszku,
 powołania Komisji Rekrutacyjnych dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju
i Promocji Gminy oraz dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka
w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy oraz wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze Kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych
w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Referacie
Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim
w Toszku.
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2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 29 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym o:
 zarejestrowanie działalności gospodarczej – 6 wniosków,
 wpis zmiany działalności – 10 wniosków,
 zawieszenie działalności – 6 wniosków,
 wznowienie działalności – 2 wnioski,
 zakończeniu działalności – 5 wniosków.
3. Zakończono:
 2 postępowania administracyjne w sprawie wydania jednorazowych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej
4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 1 postępowanie 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) oraz powyżej 18 % zawartości
alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 1 postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
zezwalającej na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
4. Trwają uzgodnienia z Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Toszku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek
– do przedsiębiorcy zostało wystosowane zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.
5. Zwrócono się do przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy Toszek z wnioskiem
o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
Toszek oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Toszek miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
6. W drodze zarządzenia Burmistrza Toszka przeprowadzono konsultacje społeczne z:
1) mieszkańcami Gminy Toszek oraz z organizacjami pozarządowymi nad projektem
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze
w wyborach do Rady Miejskiej w Toszku;
2) organizacjami pozarządowymi nad projektami uchwał w sprawie:
 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy Toszek oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Toszek miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
7. Dokonano wykreślenia jednego podmiotu z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Toszek.
8. Przeprowadzono 1 kontrolę wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu Gminy
Toszek w 2018 r. – tryb pozakonkursowy, tzw. „małe granty”.
9. Dokonano weryfikacji nie wszystkich złożonych częściowych sprawozdań (za I półrocze)
z realizacji zadań publicznych Gminy Toszek złożonych do realizacji
w 2018 r.:
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1)

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.,
2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia
19 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej”.
Zleceniobiorców wezwano do złożenia dodatkowych informacji, wyjaśnień oraz dowodów
do sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego.
10. Trwa realizacja programów szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie
Gminy Toszek, tj. przeciwko bakteriom pneumokokowym oraz meningokowym
serogrupy C. Dokonano rozliczenia przedstawionych faktur za wykonane w ramach
programu usługi medyczne w miesiącach czerwcu i lipcu 2018 r.
11. W ramach współpracy z MZKP w Tarnowskich Górach:
- przeprowadzono badanie przepustowości (napełnienia pasażerskiego) linii 207 w dni
robocze bez nauki szkolnej (wakacje),
- dokonano zmiany rozkładu jazdy linii 207 w dni robocze bez nauki szkolnej polegającej
na wydłużeniu trasy autobusów w/w linii o dodatkową parę kursów oraz przesunięcie
godzin odjazdu autobusów po godzinie 17.00,
- trwają uzgodnienia w sprawie zintegrowania komunikacji autobusowej na odcinku
Toszek, ul. Tarnogórska – Toszek, Dworzec PKP z funkcjonującymi godzinami odjazdu
pociągów i ewentualnym stworzeniem nowej linii w ramach planowanej inwestycji
„Centrum przesiadkowego w Toszku”.
12. Zawarto porozumienie w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek oraz wnoszenia opłat
za korzystanie z przystanków z nowym przewoźnikiem obsługującym Gminę Toszek.
13. Dokonano rozliczenia przewoźników obsługujących Gminę Toszek za korzystanie
i zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Toszek w II kwartale 2018 r.
14. Dokonano potwierdzenia 22 wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP, w tym
1 wniosku o unieważnienie profilu zaufanego.
15. Zawarto umowę darowizny na ochronę przeciwpożarową, w tym na bieżące remonty
i wyposażenie obiektów strażnic ochotniczych straży pożarnych Gminy Toszek.
16. Zakończono procedurę likwidacji powstałych szkód mienia Gminy Toszek, tj.:
1) szkody uszkodzenia samochodu osobowego na terenie sołectwa Boguszyce
(uszkodzenie samochodu kamieniem podczas koszenia trawy przez pracownika
wykonującego prace społecznie-użyteczne) – odszkodowanie nie zostało przyznane;
2) szkody uszkodzenia ogrodzenia placu zabaw w Pisarzowicach – odszkodowanie
zostało przyznane;
3) szkody uszkodzenia dachu Zamku w Toszku (dawnej stajni) – odszkodowanie zostało
przyznane.
17. Przeprowadzono i rozstrzygnięto nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kasjera
w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych oraz ogłoszono nabór na wolne stanowisko
urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
w Urzędzie Miejskim w Toszku.
18. Podpisano aneks do umowy na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2018 r.”
19. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie poniżej 30 000 euro i podpisano
zlecenia/umowy na:
 roboty brukowe chodnika przy Szkole Podstawowej w Paczynie, w której mieści się
siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Paczynie, celem dostosowania
szerokości chodnika do potrzeb osób niepełnosprawnych,
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świadczenie usług serwisu SMS, tj. usługi bezpłatnego powiadamiania mieszkańców
za pośrednictwem SMS-ów, MMS-ów oraz VMS-ów oraz opracowanie projektu
graficznego, wydruku wraz z dostawą materiałów promocyjno-informacyjnych,
promujących wdrożenie usługi bezpłatnego powiadamiania mieszkańców
o interesujących ich wydarzeniach, ostrzeżeniach i ważnych informacjach z urzędu
w ramach Toszeckiego Ogólnodostępnego Systemu SMS (TOSS) na potrzeby Urzędu
Miejskiego w Toszku,
świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Toszku,
serwis centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Toszku.

W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono 21 aktów zgonu,
 sporządzono 10 aktów małżeństwa,
 dokonano na wniosek transkrypcji 4 aktów urodzenia sporządzonych za granicą wraz
z uzupełnieniem,
 dokonano wpisania na wniosek zagranicznego wyroku rozwodowego,
 wydano na wniosek decyzję w sprawie zmiany imienia i nazwiska,
 przyjęto w formie protokołu oświadczenie rozwiedzionego małżonka o powrocie
do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
 sporządzono 14 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku
małżeńskiego,
 dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 73 akty stanu cywilnego,
 wydano z rejestru ŹRÓDŁO 189 odpisów aktów stanu cywilnego,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i kwalifikacji wojskowej
za miesiąc lipiec 2018 r.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano 91 dowodów osobistych,
 prowadzone jest 1 postępowanie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 sporządzono:
 sprawozdanie końcowe z dostawy wyposażenia i urządzeń ratownictwa,
współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości na potrzeby jednostek ochotniczych
straży pożarnych działających na terenie Gminy Toszek,
przygotowano
i podpisano umowy użyczenia, darowizny niniejszego sprzętu;
 aneks do umowy w sprawie zakupu paliw płynnych na potrzeby jednostek
ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Toszek;
 aneks do Planu szkolenia obronnego Urzędu Miejskiego w Toszku
na rok 2018,
 wszczęto postępowanie dotyczące nałożenia świadczenia rzeczowego,
 dokonano przeglądu i weryfikacji dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia
ćwiczenia obronnego „PIAST 2018”,
4. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania poniżej 30 000 euro i podpisano
zlecenia/umowy na:
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zakup platformy ratowniczej, agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Toszek
w ramach projektu gminnego – Toszecki Budżet Obywatelski,
dostawę węgla na potrzeby OSP Wilkowiczki,
wykonanie remontu instalacji odgromowej w budynku OSP Ciochowice,
zakup zestawu do tlenoterapii dla jednostek OSP Toszek w ramach projektu
gminnego.

W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego i zawarto umowę dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Toszek”.
2. Przygotowano i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadań pn.:
 „Przebudowa drogi gminnej ul. Świbska w Kotulinie – Etap I”;
 „Budowa placu targowego „Mój Rynek” w Gminie Toszek w formule zaprojektuj
i wybuduj”;
 „Budowa otwartych stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Toszek w ramach programu:
„Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”
3. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie poniżej 30 000 euro i zawarto umowę
na instalację oraz świadczenie usługi bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci
Internet - w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „Od alienacji do e-integr@cji –
zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”.
4. Wszczęto postępowanie poniżej 30 000 euro na dostawę tabletów na potrzeby obsługi
elektronicznego systemu głosowania Rady Miejskiej w Toszku.
5. Przygotowano i złożono dokumentację aplikacyjną dla projektu pn.: „Wzrost efektywności
energetycznej w Gminie Toszek poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła oraz termomodernizację
budynków” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
6. Podpisano umowę na dofinansowanie i rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu pn.:
„Budowa otwartych stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Toszek w ramach programu: „Program
rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte
Strefy Aktywności (OSA)”.
7. Zorganizowano Dni Toszka 2018.
8. Przygotowano kolejne wydanie gminnej gazety samorządowej „Po troszku
o Toszku”.
9. Zorganizowano wizytę delegacji z miasta partnerskiego Olewsk na Ukrainie w Toszku
w dniach 2-5 lipca 2018 r.
10. Podpisano list intencyjny w sprawie współpracy z „Klubem Sportowym Górnik Zabrze”.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 23 zaświadczenia oraz 18 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 21 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
 5 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 2 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
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4 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego,
4 skierowania przyznania lokalu do remontu na własny koszt najemcy,
2 skierowania na zawarcie umowy najmu lokalu po przeprowadzeniu remontu
na koszt najemcy.
2. Zawarto:
umowy na realizację zadań:
 „Budowa odcinka wodociągu przy ul. Wielowiejskiej w Toszku”;
 „Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu na boisku KS Zamkowiec Toszek”;
 „Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie”;
 „Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Polnej, dr Ludwiga Guttmanna, ks. Jana
Twardowskiego w Toszku”;
 „Budowa oświetlenia ulicznego ( lampa hybrydowa) na ul. Klasztornej w Paczynie”;
 „Serwisowanie fontanny znajdującej się na Rynku w Toszku”,
 „Obsadzanie roślinami kosza, stożków oraz donic”,
umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań:
 „Budowa odcinka wodociągu przy ul. Wielowiejskiej w Toszku”;
 „Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie”;
 „Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Polnej, dr Ludwiga Guttmanna,
ks. Jana Twardowskiego w Toszku”;
 „Budowa oświetlenia ulicznego (lampa hybrydowa) na ul. Klasztornej w Paczynie”,
umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.:
„Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Kotulin”,
aneks do umowy realizacji zadania pn.: „ Modernizacja dachu oraz wentylacji budynku
mieszkalnego położonego w Toszku przy ulicy Strzeleckiej 23”.
3. Zlecono:
 roczny przegląd dróg gminnych na terenie Gminy Toszek,
 pomiary i sprawdzenie widoczności wraz z wypełnieniem metryk dla 8 przejazdów
kolejowych na terenie Gminy Toszek,
 wymianę wpustu i studzienki kanalizacji deszczowej na ulicy Szpitalnej w Toszku oraz
udrożnienie kanalizacji deszczowej na niniejszej ulicy,
 remont nawierzchni odcinka drogi dojazdowej przy ulicy Wielowiejskiej w Toszku,
 malowanie murowanych wiat przystankowych w Paczynie i Kotliszowicach,
 remont wiaty przystankowej przy ulicy Tarnogórskiej w Toszku.
4. Zakupiono kwiaty do obsadzenia terenów zielonych na rynku oraz na skwerze
przy ul. Tarnogórskiej w Toszku.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
18 zaświadczeń odnośnie nieobjęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji
oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji,
3 poświadczenia o złożeniu oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa
rolnego,
3 decyzje zezwalające na wycinkę 23 drzew w tym: 19 drzew w Sarnowie (pas
drogowy), 3 drzewa w Toszku (pas drogowy), 1 drzewo w Pniowie (osoba fizyczna).
2. Podpisano akt notarialny dotyczący sprzedaży działki nr 322/82 położonej
w Toszku w rejonie ulicy ks. Johannesa Chrząszcza w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego.
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3. Złożono wnioski do:
 Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie nieruchomości
z mocy prawa przez Gminę Toszek obejmujące 17 działek w tym w: Pniowie –
15 działek o łącznej powierzchni 11,4579 ha, Pisarzowicach – 1 działka
o powierzchni 1,2130 ha, Boguszycach – 1 działka o powierzchni 0,0300 ha,
 Starosty Gliwickiego o zezwolenie na usunięcie 6 drzew.
4. Nabyto na mocy prawa na rzecz Gminy Toszek 4 działki (rolne) w Toszku o powierzchni
3,8881 ha.
5. Zawarto umowy:
- w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu
„Powiat Przyjazny Środowisku” dla sołectw: Ciochowice, Sarnów, Pisarzowice,
Osiedle Oracze,
- na wykonanie prac polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu
wyrobów zawierających azbest. Umowa obejmuje usunięcie 1857 m² wyrobów
zawierających azbest.

W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 8 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 135 wezwań, postanowień, decyzji, pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 25 upomnień.
4. Sporządzono 18 tytułów wykonawczych.
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