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WSTĘP
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, dalej: „u.s.g.”) raport o stanie danej jednostki samorządu
terytorialnego jest sporządzany przez organ wykonawczy tej jednostki, a następnie
przekładany organowi stanowiącemu w terminie do dnia 31 maja każdego roku.
Raport o stanie gminy jest instytucją o charakterze informacyjnym, sprawozdawczym
oraz społeczno-partycypacyjnym, wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją samorządowej ustawy
ustrojowej obejmującą podsumowanie działalności organu wykonawczego (burmistrza)
w roku poprzednim, w tym w szczególności sposób realizacji:
1) polityk, programów i strategii,
2) uchwał rady,
3) budżetu obywatelskiego.
Gmina Toszek ma charakter miejsko-wiejski1, położona jest w północno-zachodniej
części województwa śląskiego, w północnej części powiatu gliwickiego. Powierzchnia
jednostki zajmuje 9982 ha (w tym 70% - użytki rolne, 16% -lasy)2 i stanowi prawie 15%
powierzchni
powiatu. Gmina leży na pograniczu Kotliny Raciborskiej i Garbu
Tarnogórskiego i posiada dogodną lokalizację - niewielka odległość od głównych aglomeracji
Górnego Śląska i Śląska Opolskiego (do Gliwic – ok. 20 km, ok. 50 km – do Katowic i Opola,
12 km do autostrady A4, 30 km do autostrady A1, przez teren jednostki przebiega droga
krajowa 94 relacji GOP–Pyskowice–Opole oraz droga wojewódzka nr 907 (Wielowieś–ToszekNiewiesze).
Rysunek 1
Mapa Gminy Toszek z zaznaczeniem jej granic

źródło: https://www.google.com/maps/place/Toszek/

1
2

w skład, której wchodzi miasto oraz wsie, przy czym siedzibą władz jest miasto.
dane udostępnione na oficjalnej stronie Gminy Toszek www.toszek.pl
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Rozdział I
Ogólne informacje o działalności Burmistrza Toszka w roku 2019
1. Ogólne dane finansowe
Informacje o sytuacji finansowej pozwalają na racjonalne gospodarowanie środkami
publicznymi, poniżej przedstawione zostają podstawowe dane, odzwierciedlające sytuację
ekonomiczną Gminy Toszek.
W 2019 r. zrealizowane dochody ogółem wyniosły 43.693.672,50 zł3, co stanowi 100,5%
planu dochodów, natomiast wydatki wykonano w kwocie 43.236.438,94 zł, co stanowi 96,3%
planowanych wydatków na rok 2019.
Główne źródła dochodów budżetu Gminy Toszek stanowią: subwencja ogólna
z budżetu państwa, w tym subwencje oświatowe (30 % dochodów ogółem), dotacje z budżetu
państwa (na zadania własne i zlecone – 25%), udziały w podatkach dochodowych od osób
fizycznych (16%) oraz podatek od nieruchomości (10%). Uzupełniającym źródłem dochodów
są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz pozyskiwane fundusze
strukturalne, w tym środki zagraniczne (głównie unijne) na dofinansowanie projektów
miękkich (prospołecznych, edukacyjnych) oraz wielu zadań inwestycyjnych.
Tabela 1
Wybrane dane budżetowe Gminy Toszek – zestawienie głównych źródeł dochodu
budżetu Gminy Toszek w roku 2019

Lp.

Kategorie głównych źródeł dochodów
budżetu Gminy Toszek

Wysokość wpływów do budżetu
w roku 2019
(w zł)

(%)

1.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

13.177.339,00

30

2.

Dotacje z budżetu państwa (na zadania własne
i zlecone z zakresu administracji publicznej)

10.917544,99

25

3.

Udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych

6.974.480,00

16

4.

Podatek od nieruchomości

4.192.496,49

10

5.

Dochody ze źródeł zagranicznych

1.514.334,11

3

6.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

1.649.879,81

4

7.

Udziały w podatku dochodowym od osób
prawnych

219.032,94

1

źródło: opracowanie własne

Uzyskane dochody determinują poziom wydatków budżetowych na zaspokajanie
potrzeb społeczności lokalnej. Największy strumień środków przeznaczany jest na oświatę
i wychowanie oraz edukację i opiekę wychowawczą (36% wydatków ogółem) i poziom ten
utrzymuje się w ostatnich latach na porównywalnym poziomie.

3

dochody w 2019 r. były większe w stosunku do roku 2018 o 6.566,744,68 zł.
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Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie i pomocy społecznej w roku
2019 wyniosły łącznie 27% wszystkich wydatków. Wydatki na transport oraz wydatki
związane z gospodarką komunalną, ochroną środowiska i gospodarką mieszkaniową
utrzymują się na tym samym poziomie.
Wykres 1
Wydatki Gminy Toszek w latach 2018 - 2019 – porównanie

Strumienie wydatków z budżetu Gminy Toszek
w latach 2018-2019
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źródło: opracowanie własne
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Tempo rozwoju Gminy Toszek (mierzone wysokością nakładów inwestycyjnych)
jest rozłożone w czasie. Poziom wydatków inwestycyjnych Gminy Toszek w roku 2019
wyniósł 3.559.953,05 zł, co stanowi około 8% wydatków budżetu i jest o 2% wyższy
w stosunku do roku 2018. Wynika to z wejścia w fazę realizacji wielu zadań inwestycyjnych.
Można wnioskować, iż wielkość ta będzie utrzymywała tendencję wzrostową
w najbliższych latach (na wykresie zaznaczono zieloną kropkowaną linią prognozowaną
tendencję wzrostową dynamiki rozwoju).
Wykres 2
Tempo rozwoju Gminy Toszek – wysokość nakładów inwestycyjnych w latach 2017-2019

Tempo rozwoju Gminy Toszek
- wysokość nakładów inwestycyjnych w latach 2017-2019 (w zł)
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źródło: opracowanie własne

Dynamika wzrostu nakładów inwestycyjnych w stosunku do roku poprzedniego
kształtuje się następująco:
− w roku 2017 – 96,03%,
− w roku 2018 – 84,48%,
− w roku 2019 – 165,47 %.
Inwestycje zrealizowane przez toszecki samorząd w 2019 r. zostały wskazane
w pkt 2 niniejszego rozdziału.
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2. Wydatki inwestycyjne
Oświetlenie:
− w ramach poprawy efektywności energetycznej sporządzono dokumentację techniczną
wymiany istniejącego oświetlenia ulic, placów, skwerów na nowe w technologii LED
na terenie miasta i sołectw Gminy Toszek. W skład dokumentacji technicznej wchodzi
audyt energetyczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary
robót oraz kosztorysy inwestorskie. Wartość umowy na dokumentację wynosiła
81.180,00 zł,
− wykonano dokumentację techniczną budowy oświetlenia części ul. Ogrodowej
w Pisarzowicach oraz placu zabaw w technologii LED. Wartość umowy wynosiła
12.054,00 zł.
Drogownictwo:
− w roku 2019 przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, o łącznej
powierzchni ubytków 1.079 m2 za cenę 144.700,00 zł;
− w roku 2019 została zrealizowana inwestycja budowy chodnika przy drodze powiatowej
nr 2913S w miejscowości Paczyna, przy czym z budżetu Gminy Toszek na realizację tej
inwestycji przeznaczono 300.000,00 zł (szczegółowo opisano w rozdziale III);
− w roku 2019 wykonano przebudowy drogi gminnej ul. Szkolnej w Kotliszowicach – droga
ta o nawierzchni bitumicznej stanowi dojazd do gruntów rolnych w sołectwie Kotliszowice,
a jej wcześniejsza nawierzchnia bitumiczna została zastąpiona nową granitową.
Wartość tej inwestycji łącznie wyniosła 412.055,13 zł, w tym:
▪ koszt opracowania projektu przebudowy drogi - 18.204,00 zł,
▪ wartość wykonania przebudowy drogi - 387.701,13 zł,
▪ nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji - 6.150,00 zł.
Rysunek 2
Etapy przebudowy ul. Szkolnej w Kotliszowicach

PRZED

W TRAKCIE
PO

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Budowy i modernizacje obiektów:
−

wykonano modernizację basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie, obejmującą
w szczególności:
▪ wykonanie nowych posadzek z płytek podłogowych wraz z nowym brodzikiem
do dezynfekcji nóg, wykonanie nowych ścian działowych,
▪ demontaż okładziny sufitów oraz podsufitowej zabudowy instalacji,
▪ wykonanie zabudowy z płyt gipsowych laminowanych matą szklaną lub cementowowłóknowych, ruszt sufitowy antykorozyjny, zabudowę sufitu napinanego
wzmocnionego płytą OSB,
▪ w pomieszczeniu basenu zamontowano sufit napinany lakowany z efektem
lustrzanym (nad niecką w kolorze błękitnym, w części wejściowej – w kolorze białym).
Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 737.076,93 zł, z czego kwota 482.408,95 zł była
wydatkowana w roku 2019;
Rysunek 3
Inwestycja modernizacji basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie
przed modernizacją i po modernizacji

PRZED
PO

PO
źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

9 / 125

Raport o stanie Gminy Toszek za rok 2019
________________________________________________________________________________________________

−

w 2019 r. zakończono rozpoczętą w roku 2018 budowę boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, która obejmowała w szczególności:
▪ rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej,
▪ wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 40 m x 28 m z pasem okalającym
0,75 m i 2,20 m wzdłuż bramek w skład, którego wchodzą:
» boisko do piłki nożnej o wymiarach 40 m x 28 m,
» dwa boiska do siatkówki o wymiarach 9 m x 18 m,
» dwa boiska do koszykówki o wymiarach 15 m x 28 m,
» kort tenisowy o wymiarach 23,77 x 10,97 m,
▪ wykonanie chodników do boiska i 10 miejsc postojowych z kostki betonowej,
▪ montaż systemowych piłkochwytów o wysokości 5 m,
▪ wykonanie odwodnienia obiektu w postaci systemowego odwodnienia liniowego
do kanalizacji deszczowej,
▪ wykonanie nowego oświetlenia boiska,
▪ montaż trybuny stałej 2-rzędowej z siedziskami plastikowymi dla 50 osób.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 841.613,99 zł brutto (w tym koszty opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej);
Rysunek 4
Inwestycja budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
im. Ireny Sendler w Toszku - przed i po przebudowie

PRZED

PO

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

10 / 125

Raport o stanie Gminy Toszek za rok 2019
________________________________________________________________________________________________

−

budowa międzypokoleniowych aktywnych stref rekreacyjno-sportowej (Otwarte
Strefy Aktywności, dalej „OSA”) w Toszku, Płużniczce i w Ciochowicach. Koszt całej
inwestycji wyniósł 153.781,50 zł.
Inwestycja w Toszku obejmowała:
▪ montaż 6 urządzeń siłowni montowanych na pylonie (wioślarz, wyciąg górny,
orbitrek eliptyczny, wyciskanie siedząc, motyl w rewersie, motyl klasyczny),
▪ montaż elementów edukacyjnych (tablica do rysowania, cymbałki, kółko i krzyżyk),
▪ montaż tzw. „urządzeń małej architektury”, tj. ławki, regulamin, stojak na rowery,
kosz na śmieci,
▪ zagospodarowanie terenu – nasadzenie krzewów owocowych;

Rysunek 5
Otwarta Strefa Aktywności
(OSA) w Toszku

źródło:
archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Inwestycja w sołectwie Płużniczka obejmowała:
▪ montaż 8 urządzeń siłowni montowanych na pylonie (nożyce, wiosła, ławka
do ćwiczeń mięśni ud, narciarz biegowy, rowerek, motyl, sternik, twister),
▪ montaż tzw. „urządzeń małej architektury”, tj. ławki, regulamin, stojak na rowery,
▪ montaż elementów edukacyjnych – gra w szachy, gra na cymbałkach,
▪ zagospodarowanie terenu – nasadzenie krzewów owocowych;

Rysunek 6
Otwarta Strefa Aktywności
(OSA) w Płużniczce

źródło:
archiwum Urzędu Miejskiego
w Toszku
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Inwestycja w sołectwie Ciochowice obejmowała:
▪ montaż 8 urządzeń siłowni montowanych na pylonie (nożyce, wiosła, ławka
do ćwiczeń mięśni ud, narciarz biegowy, rowerek, motyl, sternik, twister),
▪ montaż urządzeń małej architektury (ławki, regulamin, stojak na rowery),
▪ montaż elementów edukacyjnych – gra cymbałki, stolik szachowy,
▪ zagospodarowanie terenu – nasadzenie krzewów owocowych.

Rysunek 7
Otwarta Strefa Aktywności (OSA)
w Ciochowicach

źródło:
archiwum Urzędu Miejskiego
w Toszku

−

w 2019 r. w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego
w Toszku – poprawa stanu technicznego budynku” wykonano remont części cokołu
budynku magistratu. Pierwotnie zakres prac obejmował wykonanie renowacji cokołu,
gzymsów oraz tarasu z balustradą oraz attykę. W toku prac skucia tynku stwierdzono,
iż cała konstrukcja cokołu jest w złym stanie technicznym w związku, z czym zmieniono
technologię wykonania robót. Stwierdzono odwarstwienie cokołu od budynku,
skorodowanie cegły. Zaproponowano nową technologię - wykonanie remontu cokołu
poprzez wymurowanie nowego cokołu i powiazanie go z głównym murem, a następnie
zamknięcie tynkiem według projektu w dokumentacji (a nie renowację). W związku
z faktem konieczności zastosowania robót zamiennych wystąpiła konieczność
zmniejszenia zakresu prac, które będą wykonane w latach następnych po opracowaniu
nowej technologii prac. Koszt prac wykonanych w 2019 r. wyniósł 79.105,45 zł;
Rysunek 8
Etapy inwestycji remontu cokołu Urzędu Miejskiego w Toszku

PRZED
PO

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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−

dodatkowo w budynku Urzędu, w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego:
▪ wymieniono płyty pilśniowe na korytarzu poddasza,
▪ wymieniono drzwi na poddaszu oraz na spoczniku pomiędzy 2. piętrem
a poddaszem,
▪ wykonano instalację wodociągowo-hydrantową,
▪ ściany poddasza zostały otynkowane i uzupełnione,
▪ wszystkie drzwi w Urzędzie wyposażono w samozamykacze,
▪ dokonano wymiany ścian działowych i drzwi zewnętrznych w budynku
gospodarczym;
Całkowity koszt w/w inwestycji wyniósł: 114.073,18 zł;
Rysunek 9
Zrealizowane inwestycje związane z ochroną przeciwpożarową Urzędu Miejskiego w Toszku

SAMOZAMYKACZ
PODDASZE

HYDRANTY

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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−

w 2019 r. podejmowano działania zmierzające do realizacji w przyszłości przedsięwzięcia
budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym w Kotulinie i wydatkowano środki
finansowe w wysokości 78.962,56 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji
projektowej.

3. Bezpieczeństwo publiczne
Mając na uwadze dobro mieszkańców Gminy Toszek konieczne jest zapewnienie
odpowiednich warunków chroniących ich życie i zdrowie oraz mienia wspólnoty lokalnej.
Ważną instytucją stojącą na straży bezpieczeństwa publicznego w Gminie Toszek
są Ochotnicze Straże Pożarne (dalej: „OSP”) – umundurowane, wyposażone w specjalistyczny
sprzęt jednostki ratownicze, przeznaczone w szczególności do walki z pożarami, klęskami
żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, do których zadań należy w szczególności:
− gaszenie pożarów,
− ratownictwo techniczne - w szczególności na drogach,
− ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt oraz zagrożonego mienia;
− oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych,
− prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym podczas powodzi,
− usuwanie skutków zdarzeń w szczególności po przejściu anomalii pogodowych
i udzielanie pomocy socjalnej poszkodowanym.
Na terenie Gminy Toszek działa 5 jednostek OSP, które ściśle współdziałają
z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami
i instytucjami w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa lub wspomagają sąsiednie
obszary w ramach obwodów operacyjnych lub uzgodnień o pomocy wzajemnej.
Rysunek 10
Członkowie wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Toszek – zdjęcie grupowe
wykonane podczas gminnych ćwiczeń pożarniczych organizowanych w 2019 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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W ramach współpracy Burmistrza Toszka z OSP z terenu Gminy Toszek w roku 2019:
1) zakupiono sprzęt i wyposażenie przedmiotowych jednostek, tj. radiotelefony,
opryskiwacze plecakowe, akumulatory, węże tłoczone, rękawice do ratownictwa
technicznego, bramę magazynową, dodatkowe wyposażenie samochodu FORD
oraz mikrofonogłośniki. Dodatkowo na bieżąco dokonywane były drobne zakupy
podstawowego sprzętu i wyposażenia. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie
Gminy Toszek na rok 2019 przyczyniły się do utrzymania w/w jednostek
– na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2019 r. wydatkowano łącznie
z budżetu Gminy Toszek kwotę w wysokości 577.850,47 zł4 (w tym na wydatki majątkowe
- 142.302,00 zł, na wydatki bieżące – 378.729,74 zł);
Wykres 3
Wysokość środków finansowych wydatkowanych z budżetu Gminy Toszek z przeznaczeniem
na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową z wyszczególnieniem
na wydatki bieżące oraz majątkowe – porównanie lat 2018-2019

Wysokość środków finansowych wydatkowanych
z budżetu Gminy Toszek
z przeznaczeniem na bezpieczeństwo publiczne
i ochronę przeciwpożarową z wyszczególnieniem
na wydaki bieżące oraz majątkowe
- porówanie lat 2018-2019
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
rok 2018

rok 2019

wysokość wydatków bieżących

wysokość wydatków majątkowych

źródło: opracowanie własne
Wskazano całkowitą kwotę wydatkowaną w 2019 r. z przeznaczeniem na bezpieczeństwo publiczne
i ochronę przeciwpożarową, uwzględniającą wysokość otrzymanego ze środków Unii Europejskiej
(w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020)
dofinansowania na realizację zadania „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie
gminnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania
i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do łączenia do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego, w wysokości 200.684,52 zł.
4
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Wykres przedstawia wysokość faktycznie wydatkowanych środków finansowych
z budżetu Gminy Toszek z przeznaczeniem na bezpieczeństwo publiczne i ochronę
przeciwpożarową w podziale na wydatki bieżące (tj. w szczególności zakup materiałów
i wyposażenia, zakup usług, bieżące utrzymanie jednostek OSP, pokrycie innych
wydatków związanych z funkcjonowaniem w/w jednostek) oraz wydatki majątkowe
(są to głównie wydatki inwestycyjne, w tym zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe
przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych
inwestycji). Odnotowywana jest tendencja wzrostowa wysokości wydatków
realizowanych we wskazanych powyżej kategoriach kosztów.
Środki faktycznie wydatkowane w roku 2019 były większe w stosunku do roku 2018
o 280.002,52 zł, w tym w 2019 r. wydatkowano:
− o 148.032,52 zł więcej z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
− o 131.970,00 zł więcej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.
2) zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie
w ramach realizacji projektu pn. ,,Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez
doposażenie gminnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie w sprzęt
niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz
przygotowanie do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” w kwocie
247.735,83 zł (w tym 37.160,37 zł wkład własny Gminy);
3) wykonano termomodernizację ściany frontowej budynku OSP w Wilkowiczkach – koszt
30.000,00 zł;
Rysunek 11
Etapy termomodernizacji ściany frontowej budynku OSP w Wilkowiczkach

PRZED

źródło: archiwum
Urzędu Miejskiego w Toszku

W TRAKCIE

16 / 125

Raport o stanie Gminy Toszek za rok 2019
________________________________________________________________________________________________

PO

PO

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

4) wykonano opaskę brukową przy budynku strażnicy OSP Toszek - koszt 7.982,70 zł;
Rysunek 12
Opaska brukowa przy budynku strażnicy OSP Toszek

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

5) zorganizowano recertyfikację z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
dla członków OSP z terenu Gminy Toszek,
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6) zorganizowano gminne ćwiczenia pożarnicze na terenie lasu pomiędzy miejscowościami:
Poniszowice - Ligota Toszecka;
Rysunek 13
Gminne ćwiczenia pożarnicze zorganizowane w 2019 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

7) udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej:
- w Toszku w wysokości 4.800,00 zł na: zabezpieczenie wkładu własnego w realizację
zadania pod nazwą: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej
włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” poprzez zakup podpór
stabilizujących;

Rysunek 14
Podpory stabilizujące zakupione
przez OSP Toszek
dzięki dotacji z budżetu Gminy Toszek

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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w Toszku w wysokości 4.000,00 zł na: zabezpieczenie wkładu własnego w realizację
zadania pod nazwą: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej
włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” poprzez remont konstrukcji
stalowej suszarni węży w strażnicy;
- w Wilkowiczkach w kwocie 520,00 zł na: zabezpieczenie wkładu własnego w realizację
zadania pod nazwą: „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” poprzez
zakup umundurowania wyjściowego dla pięciu strażaków jednostki OSP Wilkowiczki;
8) przeznaczono środki finansowe z budżetu Gminy Toszek w wysokości 10.000,00 zł
na zakup radio-przemiennika dla Państwowej Straży Pożarnej.
Wymienione wyżej zadania miały na celu poprawę wyposażenia i stopnia
przygotowania członków OSP do prowadzenia działań ratowniczych w przypadku
wystąpienia zagrożeń, popularyzację wśród ludności (zwłaszcza dzieci) roli straży pożarnej
oraz prezentację nowego sprzętu.
Podstawową potrzebą człowieka jako jednostki jest poczucie bezpieczeństwa. Celem
organów gminy jej ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności
na szczeblu lokalnym. Współpraca z Policją - podstawową uzbrojoną służbą mundurową
- z pewnością przyczynia się do realizacji tego celu.
W roku 2019 na mocy zawartego porozumienia Gmina Toszek dofinansowała
dodatkowe służby patrolowe policji na terenie Gminy Toszek poza godzinami służbowymi.
Jak widać wieloletnia współpraca ze służbami mundurowymi przynosi oczekiwane efekty5.
Dodatkowo w ramach współpracy z jednostkami policji przeznaczono środki
finansowe z budżetu Gminy Toszek:
- na nagrody za szczególne osiągnięcia dla policjantów – łączna kwota dofinansowania
Policji w 2019 r. wyniosła 21.080,00 zł;
- na zakup pojazdu hybrydowego dla Komendy Policji w Pyskowicach – kwota
dofinansowania w 2019 r. wyniosła 12.000,00 zł;
-

Rysunek 15
Samochód hybrydowy zakupiony przez Komisariat Policji w Pyskowicach w 2019 r.
przy wsparciu finansowym Gminy Toszek

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Wchodząc na ogólnodostępną stronę internetową – Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa można
stale kontrolować sytuację w gminie, sprawdzać jak zmieniają się zagrożenia, jakie interwencje i kiedy
miały miejsce itp.
5
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Rozdział II
Realizacja polityk, programów i strategii
W zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego podejmowanych jest
wiele polityk, programów, czy strategii. Z uwagi na fakt, iż gmina jest podstawową jednostką
samorządu terytorialnego, przy realizacji zadań publicznych na tym szczeblu pojawia się
najwięcej tego typu dokumentów. Poniżej przedstawiono wykaz najistotniejszych z nich
realizowanych przez Burmistrza Toszka w 2019 r.
1.

Strategia Rozwoju Gminy Toszek na lata 2013-2020

Strategia Rozwoju Gminy Toszek na lata 2013-2020 to jeden z najważniejszych
dokumentów przygotowywanych przez samorząd gminny. Dokument ten należy
postrzegać jako długofalowy proces wytyczania i osiągania celów całej wspólnoty
samorządowej. Określa ona generalny kierunek, aspiracje i priorytety rozwoju społecznogospodarczego jednostki oraz przedstawia metody i narzędzia wdrożeniowe.
Postanowienia Strategii
stanowią
zatem determinantę
decyzji
merytorycznych,
organizacyjnych i finansowych podejmowanych przez władze samorządowe. Dokument
jest także odpowiedzią na ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu
o strategię, jak również skuteczną próbą dostosowania się do standardów europejskich.
Sposób realizacji jej postanowień podzielono według celów.
Cel operacyjny 1.1. Wysoki poziom wykształcenia i umiejętności mieszkańców,
realizowany w szczególności poprzez:
1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - w ramach realizacji
projektu pn.: „Internet i Ty – Program Szkoleń Kompetencji Cyfrowych Dorosłych
Mieszkańców Toszka” - w ramach, którego przeszkolono 63 mieszkańców Gminy Toszek
w zakresie obsługi nowoczesnych narzędzi IT;
2. Działania edukacyjne – dbając o poziom umiejętności i wykształcenia mieszkańców
w 2019 r. zorganizowano test wiedzy o Powstaniach Śląskich.
Cel operacyjny 2.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej i kulturowej,
realizowany poprzez:
1. Umożliwienie zwiedzania toszeckiego zamku (dla grup zorganizowanych oraz dla osób
indywidualnych) - roku 2019 zamek odwiedziło ponad 9.000 osób;
2. Organizację wystaw czasowych poszerzających wiedzę mieszkańców na temat regionu
oraz kultury, np.:
1) wystawa zorganizowana przez Centrum Ekspozycji Historycznych pn. „Monety
i banknoty XX w.”,
2) prelekcja, której tematyka dotyczyła Powstań Śląskich pn. „słowa, moje spadochrony.
Horst Bieniek 1930-1990”,
3) wystawa „Abstrakcja bez hamulców”,
4) wystawa plenerowa z okazji urodzin Sir Ludwiga Guttmanna i prelekcja filmu,
w której udział wzięło ponad 100 osób,
5) i wiele innych;
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Rysunek 16
„Historia klockami zbudowana” - zdjęcia z otwartego wydarzenia skierowanego
dla najmłodszych mieszkańców Gminy Toszek

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Rysunek 17
Plakat promocyjno-informacyjny
promujący wystawę plenerową oraz
projekcję filmu, które odbyły się
na dziedzińcu toszeckiego zamku
z okazji 120 rocznicy urodzin
Sir Ludwiga Guttmanna

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Rysunek 18
Wystawa strojów „Jak się kiedyś łoblykali” zorganizowana na zamku w Toszku

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

3. Organizację i realizację różnego rodzaju programów kulturalnych, wystaw, konkursów
historycznych, czy imprez okolicznościowych i innych przedsięwzięć, których tematem
głównym był rozwój turystyki i/lub kultury lokalnej społeczności. Wydarzenia często
miały na celu promocję zabytków znajdujących się na terenie Gminy Toszek, które zostały
wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego lub gminnej ewidencji zabytków,
przykładowo w 2019 r. odbyły się n/w wydarzenia:
1) Dni Toszka – na płycie toszeckiego rynku;
2) Dożynki Gminne – na terenie dziedzińca toszeckiego zamku;
3) XV Octoberfest - na zamku w Toszku;
4) noworoczne koncerty i koncerty kolędowe – w kościele p.w. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Toszku wpisanym do rejestru zabytków Województwa Śląskiego.
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Rysunek 19
Dni Toszka 2019

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Cel operacyjny 2.3. Ochrona i lepsze wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego gminy, realizowany poprzez:
1. Rewitalizację historycznych i zabytkowych obiektów, w tym m.in. dla celów
turystycznych;
2. Zwiększanie możliwości użytkowania zabytków na cele publiczne oraz przeciwdziałanie
procesowi ich degradacji,
3. Organizację pikników rodzinnych połączonych ze zwiedzaniem Centrum Ekspozycji
Historycznych i warsztatami dla dzieci,
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Rysunek 20
Plakat promocyjno-informacyjny promujący możliwość zwiedzania wieży zamkowej

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
Rysunek 21
„Śniadanie na trawie” – piknik rodzinny organizowany na dziedzińcu toszeckiego zamku

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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4. Realizację projektu pn. „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez
wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowo przyrodniczego i stworzenie
kompleksowej oferty turystycznej” w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020. Realizacja w/w projektu przyczyniła się do wydania publikacji promocyjnoinformacyjnych oraz wyeksponowania 17 charakterystycznych i historycznych miejsc
związanych z wielokulturowością naszej gminy tablic promocyjnych (szczegóły
w pkt 11 i 12 niniejszego rozdziału).
Rysunek 22
Od lewej: mapa kieszonkowa, album z pocztówkami i folder promocyjny Gminy Toszek

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

5. We współpracy z parafią pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku zrealizowano
projekt pn.: „Toszecka Alberga -zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Toszek
poprzez przebudowę i remont obiektu przeznaczonego na miejsce noclegowe
dla pielgrzymów”. Celem projektu było przywrócenie wartości użytkowej obiektu
znajdującego się na zabytkowym terenie parafii z przeznaczeniem na powstanie miejsca
noclegowego dla pielgrzymów przechodzących szlakiem św. Jakuba w Toszku. Zadanie
było finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Rysunek 23
Alberga – Dom Pielgrzyma w Toszku

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Cel operacyjny 3.1. Wysoki poziom bezpieczeństwa zdrowotnego, społecznego
i publicznego, realizowany poprzez:
1. Budowę, rozbudowę i modernizację ośrodków sportowych i rekreacyjnych (boisk
sportowych, parków rekreacyjnych, strzelnicy, kortów, obiektów dla sportów niszowych),
w ramach czego:
1) złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo–rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności, tj. budowę 3 wielopokoleniowych
otwartych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych w sołectwach Ciochowice
i Płużniczka oraz w Toszku (opisano w rozdziale I – budowy i modernizacje obiektów);
2. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, m.in. poprzez doskonalenie systemu działania
służb porządkowych – realizowany poprzez:
1) „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania
i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do włączenia
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” - dofinansowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
− cel operacji: zakup sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kotulinie niezbędnego do ratowania życia i przeciwdziałania skutkom klęsk
żywiołowych.
Rysunek 24
Zdjęcia z przekazania zakupionego sprzętu OSP Kotulin w ramach projektu
„Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania
i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do włączenia
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Cel operacyjny 3.2. Wysoka jakość i ochrona środowiska naturalnego
1. Poprawa jakości powietrza m.in. poprzez promocję ekologicznych rozwiązań grzewczych.
2. Rozwój i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej:
1) Budowa kanalizacji dla rejonu ulic Ogrodowej, Młyńskiej, Wiejskiej, Podwale,
Piastowskiej i Limanowskiego, Tarnogórskiej, Gliwickiej, Morcinka, Eichendorffa,
Curie-Skłodowskiej i Reymonta w Toszku - dofinansowane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
− cel operacji: polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej umożliwiającej podłączenie
budynków mieszkalnych oraz działek budowlanych zlokalizowanych na terenie
Toszka (szczegóły w pkt 22 – Tabela 5).
Cel operacyjny 4.1. Nowoczesne zarządzanie publiczne – cel realizowany poprzez:
1. Rozwijanie cyfryzacji usług publicznych (e-administracja) oraz kompetencji pracowników
instytucji publicznych w zakresie technologii ICT.
Cel operacyjny 4.2. Rozwój współpracy i kapitału społecznego
1. Współpraca, wspieranie (instytucjonalne, organizacyjne, merytoryczne, finansowe, itd.)
i inicjowanie powstawania nowych organizacji pozarządowych i instytucji obywatelskich
oraz wzmacnianie procesów integracji, w tym utworzenie klubu Senior+ w Toszku, cel
operacji: utworzenie i wyposażenie klubu dla seniorów, który mieści się przy salce
parafialnej w Toszku (szczegóły w pkt 22 – Tabela 5).
Rysunek 25
Zdjęcie tablicy informacyjnej zamieszczonej na budynku przed salką parafialną
przy kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku , gdzie odbyło się uroczyste spotkanie
i przekazanie doposażenia toszeckiego Klubu Seniora, pozyskanego przez magistrat toszecki
w ramach rządowego programu Senior +.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Toszek
Burmistrz Toszka w 2019 r. w celu oceny aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenił
postępy w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokonał
analizy wniosków w sprawie sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, jak również miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Rada Miejska w Toszku Uchwałą nr XXX/207/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Toszek i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego stwierdziła, iż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Toszek uchwalone Uchwałą Nr XXVIII/195/2016 Rady
Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2016 r. jest aktualne, jednocześnie wskazała potrzebę
aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Rysunek 26
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Toszek – mapa poglądowa

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gmina Toszek ma powierzchnię około 98,53 km2 , z czego około 98,51 km2 objętych jest
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Łączna powierzchnia przeznaczenia terenów w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego kształtuje się następująco (wykres 4):
Wykres 4
Ukształtowanie terenu Gminy Toszek zgodnie z przeznaczeniem terenu
według planów zagospodarowania przestrzennego

Ukształtowanie terenu Gminy Toszek
zgodnie z przeznaczeniem terenu
według planów zagospodarowania przestrzennego
0,20%
4,90%

6,10%
2,30%

17,50%
2%

67%

zabudowa mieszkaniowa

zabudowa usługowa

tereny rolnicze

zabudowa techniczno-produkcyjna

tereny zielone i wody

komunikacja

infrastruktura techniczna
źródło: opracowanie własne

Obecnie (od 2019 r.) trwają prace nad zmianą fragmentów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałami:
− XLII/454/2014 Rady Miejskiej w Toszku – teren powierzchni do zmiany wynosi
ok. 70 ha,
− XXX/208/2017 Rady Miejskiej w Toszku – teren powierzchni do zmiany wynosi
ok. 112 ha.
Powierzchnia terenów do zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, wskazanych w w/w uchwałach wynosi łącznie około 182 ha.
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W 2019 podjęto 9 uchwał dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice,
Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów,
Wilkowiczki oraz w mieście Toszek, a także dla terenów zainwestowanych i rozwojowych
miasta Toszek oraz dla terenów obwodnicy miasta Toszek (szczegółowo uchwały oraz sposób
ich wykonania został wskazany w rozdziale III) .
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczą w głównej
mierze dopuszczenia funkcji produkcyjno-usługowej i składowo-magazynowej oraz
infrastruktury technicznej.
Uchwały dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, jak również miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dostępne są pod adresem www.toszek.e-mapa.net.
Rysunek 27
Gmina Toszek – System Informacji Przestrzennej

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

4. Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Toszek
na lata 2017-2021
Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Toszek na lata
2017-2021 został przyjęty Uchwałą nr XXXV/283/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
28 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Toszek na lata 2017-2021 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
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W świetle obowiązujących przepisów Gmina Toszek, jako podstawowa jednostka
samorządu terytorialnego, jest zobowiązana do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkaniowy zasób Gminy Toszek położony
jest na terenie miasta Toszek oraz przynależnych sołectw, tj. Kotulin, Ligota Toszecka,
Paczyna, Pisarzowice, Pniów, Wilkowiczki, Sarnów, Kotliszowice, który jest zarządzany
i administrowany przez Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. z siedzibą w Toszku.
Wynagrodzenie spółki z tytułu wykonywania w/w zadań w roku 2019 wynosiło 93.837,07 zł.
Mieszkaniowy zasób Gminy Toszek, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. to 217
lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 10.190,23 m2.
Mieszkaniowy zasób Gminy kształtuje się następująco:
1) na terenie miasta Toszek znajduje się 156 mieszkań gminnych, w tym:
- 140 mieszkań komunalnych;
- 16 mieszkań oddanych w najem socjalny;
2) na terenach wiejskich znajduje się 61 mieszkań gminnych, w tym:
- 50 mieszkań komunalnych;
- 11 mieszkań socjalnych.
Gmina Toszek w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa
w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców podnajmuje 27 lokali z przeznaczeniem na lokale
socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 738 m2, w tym:
1) na terenie miasta Toszek 16 mieszkań o łącznej powierzchni 411 m2;
2) na terenie sołectwa Pniów 3 mieszkania o łącznej powierzchni 87 m2;
3) na terenie sołectwa Paczyna 6 mieszkań o łącznej powierzchni 175 m2;
4) na terenie sołectwa Ligota Toszecka 2 mieszkania o łącznej powierzchni 65 m2.
Tabela 2
Lokale mieszkalne stanowiące wyłączną własność Gminy Toszek
lub w samoistnym jej posiadaniu

l.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Adres

Toszek, ul. Dworcowa 17A
Toszek, ul. Gliwicka 10
Toszek, ul. Kościelna 1
Toszek, ul. Ratuszowa 2
Toszek, ul. Strzelecka 8
Toszek, ul. Strzelecka 11
Toszek, ul. Strzelecka 23
Toszek, ul. Strzelecka 27
Toszek, ul. Strzelecka 28
Toszek, ul. Strzelecka 29
Toszek, ul. Strzelecka 31
Toszek, ul. Strzelecka 33
Toszek, ul. Wolności 8
Toszek, ul. Wolności 11
Toszek, ul. Wolności 13
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Ilość mieszkań
(szt.)

Powierzchnia lokali
mieszkalnych (m2)

4
3
5
2
2
3
11
3
10
1
1
2
1
5
6

187
164,11
128,46
136,56
73,15
174,5
612,56
185,04
324,04
45,6
89,1
101,33
22,2
181,36
229,18
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ligota Toszecka, ul. Toszecka 7A
Ligota Toszecka, ul. Gromadzka 1
Paczyna, ul. Wiejska 14
Paczyna, ul. Wiejska 26
Paczyna, ul. Wiejska 42
Paczyna, ul. Wiejska 75
Paczyna, Pl. Drzewny 5B
Pniów, ul. Wiejska 11
Pniów, ul. Wiejska 21
Płużniczka, ul. Wiejska 1
Wilkowiczki, ul. Wiejska 1
Sarnów, ul. Wiejska 17
Kotliszowice, ul. Wiejska 19
Kotliszowice, ul. Wielowiejska 3G
RAZEM

1
7
1
6
3
6
1
3
3
8
3
2
1
4
108

191,87
267,19
78,44
227,99
122,1
358,69
109,38
87,11
127,03
418,14
131,9
130,37
50,2
190,77
5.145,37 m2

źródło: opracowanie własne

Tabela 3
Lokale mieszkalne usytuowane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
l.p.

Adres

Ilość mieszkań

Powierzchnia lokali
mieszkalnych w m2

1

Toszek, ul. Chrobrego 1, ul. Rynek 22

2

103,26

2

Toszek, ul. Chrobrego 21

3

131,24

3

Toszek, ul. Dworcowa 22

1

27,56

4

Toszek, ul. Dworcowa 23

1

19,60

5

Toszek, ul. Dworcowa 29

6

261,42

6

Toszek, ul. Gliwicka 15

2

87,75

7

Toszek, ul. Gliwicka 20

1

52,21

8

Toszek, ul. Gliwicka 20A

1

52,10

9

Toszek, ul. Gliwicka 24

2

131,44

10

Toszek, ul. Konopnickiej 26

7

381,19

11

Toszek, ul. Kościuszki 1

4

183,78

12

Toszek, ul. Miarki 1

6

221,04

13

Toszek, ul. Miarki 3

3

89,45

14

Toszek, ul. Miarki 5

1

32,25

15

Toszek, ul. Powstańców 8

1

49,51

16

Toszek, ul. Powstańców 12

2

144,50

17

Toszek, ul. Tarnogórska 2

1

69,75
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18

Toszek, ul. Rynek 4

2

141,91

19

Toszek, ul. Rynek 5

3

79,98

20

Toszek, ul. Rynek 7

2

99,25

21

Toszek, ul. Rynek 9

1

19,39

22

Toszek, ul. Rynek 10

2

73,77

23

Toszek, ul. Rynek 11

2

84,29

24

Toszek, ul. Rynek 14

4

127,55

25

Toszek, ul. Rynek 16

5

245,20

26

Toszek, ul. Strzelecka 1

3

143,20

27

Toszek, ul. Strzelecka 2

1

34,75

28

Toszek, ul. Strzelecka 9

6

320,81

29

Toszek, ul. Strzelecka 10

2

85,50

30

Toszek, ul. Strzelecka 19

2

85,08

31

Toszek, ul. Wielowiejska 1

5

319,50

32

Toszek, ul. Wielowiejska 3

4

180,42

33

Toszek, ul. Wielowiejska 7

2

91,70

34

Toszek, ul. Wielowiejska 17

5

192,71

35

Toszek, ul. Wolności 10

1

61,83

36

Toszek, ul. Wilkowicka 20/22

1

77,6

37

Paczyna, ul. Leśna 7

4

112,23

38

Paczyna, ul. Wiejska 2A

2

89,35

39

Paczyna, ul. Wiejska 3

4

169,63

40

Pisarzowice, ul. Wiejska 45

2

171,16

109

5.044,86 m2

RAZEM

źródło: opracowanie własne

W 2019 r. Burmistrz Toszka wydał 24 skierowania na zawarcie umowy najmu lokali,
w tym 4 skierowania na remonty lokali na koszt własny przyszłych najemców.
Zasady przydziału mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek reguluje
Uchwała nr III/16/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XVIII/189/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek.
W 2019 r. dokonano remontów lokali i budynków będących własnością Gminy Toszek
na łączną kwotę 157.538,54 zł, w tym:
- wymiana i remont przyłączy wody i kanalizacji – kwota wydatkowana: 14.478,85 zł,
- remonty pieców grzewczych – kwota wydatkowana: 10.600,00 zł,
- wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych – kwota wydatkowana: 4.553,33 zł,
- sprzątanie i odświeżanie lokali przeznaczonych do ponownego zasiedlenia - kwota
wydatkowana: 10.861,96 zł,
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- remonty dachów, kominów i stropów (w tym uzupełnienia brakujących dachówek,
usuwanie pęcherzy i naprawy ubytków papowych pokryć dachowych) - kwota
wydatkowana: 40.425,00 zł,
Rysunek 28
Naprawa dachu w Sarnowie przy ul. Wiejskiej 17

PRZED

źródło:
archiwum Urzędu Miejskiego
w Toszku

PO

- remont schodów wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 29 w Toszku
- kwota wydatkowana: 7.000,00 zł,
Rysunek 29
Schody przy ul. Strzeleckiej 29 w Toszku po remoncie

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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- techniczne utrzymanie budynków (w tym m.in. udrażnianie kanalizacji, wymiany klap
dymowych, usuwanie awarii itp.) – wydatkowano kwotę: 29.519,40 zł;
- rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Strzeleckiej 31 w Toszku - koszt 40.100,00 zł.
Rysunek 30
Plac po wyburzonym budynku gospodarczym przy ul. Strzeleckiej 31 w Toszku

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

W 2019 r. wypłacono 521 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 66.243,62 zł.
Wynajmowanie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Toszek związane jest z pobieraniem opłat od najemców (mieszkańców) przez gminę
– nie wszyscy dokonują jednak opłat w ustalonych terminach. Wysokość naliczonych
zaległości (zadłużenia mieszkańców) względem Gminy Toszek na przestrzeni ostatnich 3 lat
kształtowała się następująco:
− w roku 2017 - 1.367.421,07 zł6,
− w roku 2018 – 1.364.403,31 zł7,
− w roku 2019 – 1.324.687,00 zł8.
Ze wskazanych powyżej danych można wywnioskować, iż obecnie odnotowywana jest
tendencja spadkowa wysokości zadłużeń mieszkańców.
Z kolei wysokość wpłat na konto jednostki samorządu terytorialnego z tytułu ugody,
(tzw. egzekucja należności) utrzymuje się na tym samym poziomie (szara linia na wykresie 5).

Odpisy zadłużeń po zmarłych najemcach, które zmniejszają wysokość zadłużenia
mieszkańców mają tendencje wzrostową (linia żółta). Nagły wzrost odpisów zadłużeń po
zmarłych najemcach, jaki następuje od 2018 r. przy jednoczesnym spadku kosztów egzekucji
według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.
według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.
8 według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.
6
7

35 / 125

Raport o stanie Gminy Toszek za rok 2019
________________________________________________________________________________________________

i kosztów procesowych ponoszonych przez Gminę Toszek (rozproszenie linii pomarańczowej
i żółtej) w sposób znaczący wpłynęło na spadek ogólnej wysokości zadłużenia mieszkańców
względem jednostki samorządu terytorialnego (od 2018 r. wysokość zadłużenia spada,
według prognoz stan ten będzie się utrzymywał). Wnioskować z tego można, iż na przestrzeni
ostatnich 3 lat odnotowywany jest spadek zadłużenia najemców lokali komunalnych
względem Gminy Toszek przy jednoczesnym wzroście ich dochodów do budżetu.
Wykres 5
Stan zadłużenia mieszkańców względem Gminy Toszek z tytułu opłat czynszowych
a egzekucja tych zadłużeń do budżetu Gminy Toszek

Stan zadłużenia z tytułu opłat czynszowych
a egzekucja należności do budżetu
80000
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50000
40000
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20000
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0
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koszty egzekucji i koszty procesowe ponoszone przez gminę
egzekucja należności (w tym wpłaty do budżetu gminy z tytułu ugody)
odpisy zadłużeń po zmarłych najemcach (pomniejszają zadłużenie)

źródło: opracowanie własne

5. Program Ochrony Środowiska
Program ten ma pozwolić na efektywne zarządzanie środowiskiem, co oznacza
systematyczną poprawę jego stanu oraz ochronę przed dalszą degradacją. Program Ochrony
Środowiska określa politykę środowiskową dla obszaru gminy, ustala jej cele i zadania
środowiskowe, a także wyznacza obszary priorytetowych programów wykonawczych.
Ma on za zadanie ułatwiać i przyspieszyć rozwiązywanie zagadnień technicznoekonomicznych związanych z przyszłymi projektami z zakresu ochrony środowiska.
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Program wspomagać powinien ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne
gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska.
W ramach realizacji "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Toszek
na lata 2012-2015 z perspektywa na lata 2016-2019" uchwalonej Uchwałą Nr XXI/226/2012
Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 czerwca 2012 r. przeprowadzono w roku 2019 działania
w zakresie edukacji ekologicznej oraz gospodarki odpadami.
W temacie edukacji ekologicznej, najważniejszym celem, do którego trzeba dążyć jest
wykształcenie świadomości ekologicznej i przekonanie mieszkańców Gminy Toszek
o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju. Jest to praca wymagająca wielu
lat starań mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Edukacja ekologiczna
W 2019 r. w ramach edukacji ekologicznej przeprowadzono następujące działania:
1) Program szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska pt. „EKO-LOGIKA” z cyklu „ Zielona
Polska” - dla dorosłych i młodzieży;
2) opracowanie materiałów edukacyjnych, tj.:
a) książeczki edukacyjnej - spójnej z działaniami podejmowanymi w ramach kampanii
przeprowadzanych w latach poprzednich, tj. w 2017 i 2018 roku, obejmującej swoją
fabułą charakterystyczne lokalizacje w Gminie Toszek oraz zapoznającej odbiorcę
z problemami niskiej emisji, smogu, zanieczyszczenia powietrza oraz pokazującej
możliwości zapobiegania im w życiu codziennym (zagadnienia merytoryczne).
b) zeszytu zadań - stworzenie indywidualnego zeszytu zadań, który w sposób praktyczny
będzie przekazywał wiedzę dotyczącą niskiej emisji.
Rysunek 31
Zeszyt zadań

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Gospodarka odpadami
Głównym celem nowelizacji przepisów dotyczących odpadów komunalnych jest
zmniejszenie ilości tych odpadów oddawanych na składowiska. Gminy zostały zobowiązane
do osiągnięcia wysokich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:
papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
jak również ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.
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Nadrzędnym celem wieloletniego programu gospodarki odpadami komunalnymi jest
poprawa wyglądu, estetyki i czystości Gminy Toszek, a tym samym poprawa warunków życia
jej mieszkańców. Przyjęcie określonej strategii wymuszone jest istniejąca sytuacją
w gospodarce odpadami, która w najbardziej skrótowej formie wyraża się koniecznością
maksymalnego ograniczania ilości składowanych odpadów. Wynika to także z obowiązującej
ustawy o odpadach, jak również strategii Unii Europejskiej przewidującej stopniowe
wprowadzanie zakazu składowania odpadów w formie nieprzetworzonej. Tak więc rozwój
technologii przerobu i unieszkodliwiania odpadów jest koniecznością, która niestety pociąga
za sobą wzrost kosztów.
Selektywna zbiórka odpadów w zabudowie jednorodzinnej, prowadzona była
w systemie workowym, tzw. "segregacja u źródła", natomiast w zabudowie wielorodzinnej
w systemie zbiórki do pojemników.
Na terenie Gminy Toszek znajduje się jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) działający w Toszku przy ul. Boguszyckiej. Mieszkańcy mogą tam
przekazywać bezpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne.
Realizacja wykazanych powyżej zadań jest kontynuacją prowadzonych działań
w przedstawionych obszarach interwencyjnych środowiska.
6. Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta
i Gminy Toszek na lata 2012-2032
Zgodnie z postanowieniami Krajowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających
Azbest proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien zakończyć się do dnia
31 grudnia 2032 r. Okres usuwania tych wyrobów wynika z dużej ich ilości, a w związku
z tym wysokich nakładów finansowych na sfinansowanie zadania.
Konieczne jest również przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji ilości i stanu
technicznego występujących wyrobów z azbestem.
Nadrzędnym celem Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012-2032, który został przyjęty Uchwałą
nr XIX/200/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 kwietnia 2012 r., jest bezpieczne
dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcie wyrobów zawierających azbest
z obszaru gminy Toszek do końca 2032 roku.
W ramach realizacji w/w programu Gmina dofinansowuje działania polegające
na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych.
W w/w programie wytyczono cele średnioterminowe na lata 2016-2022. W roku
2019 założono usunięcie z terenu Gminy Toszek 3.553 m² oraz pozyskanie środków
na realizację tego zadania.
W 2019 r. został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach o przyznanie dofinansowania w formie dotacji
na realizacje zadania pn.: „demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w 2019 roku”.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, Gmina otrzymała dotację w wysokości
20.424,68 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania usunięto i przekazano
do unieszkodliwienia 3.553 m² wyrobów zawierających azbest, pochodzących z 2 budynków
mieszkalnych i 10 budynków gospodarczych oraz 13 nieruchomości, na których gromadzone
były wyroby zawierające azbest (np. na paletach, w workach itp.). W związku z powyższym
udało się osiągnąć wyznaczony cel.
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Rysunek 32
Od lewej: usuwanie azbestu z dachu budynku w Paczynie,
po prawej azbest składowany w Wilkowiczkach

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

7. Program współpracy Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W roku 2019 r. współpraca Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi została
określona w programie przyjętym Uchwałą nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2019
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zwanym
dalej „Programem współpracy”.
W roku 2019 kontynuowano i rozwijano dotychczasową współpracę Gminy Toszek
z tzw. „trzecim sektorem”, bowiem obfitował on w szereg wspólnych inicjatyw
podejmowanych przez administrację i organizacje pozarządowe, obejmując sferę zadań
publicznych, stanowiących zagadnienia priorytetowe współpracy, które obejmowały
w szczególności:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Toszek,
w tym w szczególności poprzez organizację imprez sportowych, zawodów, rozgrywek
o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, szkoleniu sportowym dzieci, młodzieży, a także
dorosłych, prowadzenie zajęć treningowych, bieżące utrzymywanie bazy sportowej
związanej z realizacją zadań publicznych, organizowanie przedsięwzięć związanych
z rozwojem zainteresowań mieszkańców Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu;
przykładowe zrealizowane zadania:
− Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku - „X Piłkarski Turniej Dzikach Drużyn”;
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Rysunek 33
X Piłkarski Turniej Dzikach Drużyn

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

− Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice -- „Ciochowicki festyn rodzinny
sportowo-rekreacyjny”;

Rysunek 34
Plakat promocyjno-informacyjny promujący
zadanie publiczne realizowane w 2019 r.
przez Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość”
Ciochowice

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

− dzięki współpracy z Toszecką Akademią Piłkarską udało się aktywnie zagospodarować
dzieciom i młodzieży z Gminy Toszek czas wolny podczas ferii zimowych poprzez
dofinansowanie wyjazdów;
− współpraca z innymi klubami sportowymi, w tym udzielone wsparcie finansowe
pozwoliło na dokonanie zakupów (sprzętu sportowego, strojów oraz wyposażenia),
a także na pokrycie części kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów,
będących w zarządzie klubów sportowych;
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− zagospodarowano czas wolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Toszek;

− samorząd współuczestniczył w kosztach utrzymania (administracyjnych) organizacji
pozarządowych;
− współpraca ze wszystkimi klubami sportowymi przyczyniła się do zwiększenia
poziomu samoorganizacji i integracji społeczności lokalnej, promocji aktywnego trybu
życia, kształtowania nawyku aktywnego spędzania czasu z rodziną, promocji Gminy
Toszek,
2) promocję i ochronę zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
w szczególności poprzez: świadczenie usług pielęgniarskich dla osób obłożnie chorych,
samotnych, starszych, niepełnosprawnych, w miejscu ich zamieszkania, nie objętych
długoterminową opieką pielęgniarską, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków
pielęgnacyjnych, czy organizację szkoleń z zakresu promocji zdrowia, opieki
nad pacjentem obłożnie chorym i niepełnosprawnym;
3) kulturę i sztukę, ochronę dóbr dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez:
wzbogacanie oferty kulturalnej Gminy Toszek (organizowanie wystaw, konkursów,
koncertów), edukację kulturalną, promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego
ze szczególnym uwzględnieniem Gminy na tle regionu, upowszechnianie tradycji
narodowych, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym
w szczególności zorganizowano n/w imprezy/wydarzenia kulturalne:
− „Rosenmontag-odrobina Nadrenii w Toszku” - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców Województwa Śląskiego;
− „Wieczór Bajek” - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa
Śląskiego;
−
−

„Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej” - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców Województwa Śląskiego;
„I Toszecki Jarmark Jakubowy” - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej;
Rysunek 35
Alberga – Dom Pielgrzyma w Toszku

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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−

X Toszecki Jarmark Adwentowy – wydarzenie zorganizowano dzięki współpracy
pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi
Toszeckiej oraz Centrum Kultury „Zamek w Toszku”;
Rysunek 36
X Toszecki Jarmark Adwentowy – rok 2019

\
źródło:
archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

4) edukację, w szczególności poprzez upowszechnianie wiedzy o regionie wśród dzieci
i młodzieży szkolnej, przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy wśród dzieci
i młodzieży szkolnej, kształtowanie właściwych postaw społecznych, w tym
w szczególności zrealizowano n/w zadania publiczne:
−
„Defiladowym krokiem ku tradycji – promocja kultury śląskiej poprzez zakup strojów
dla sekcji mażoretek Magnolia” Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”;
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Rysunek 37
Stroje dla sekcji mażoretek „Magnolia” Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina” zakupione w ramach
realizacji zadania publicznego dotowanego z budżetu Gminy Toszek

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

−

„Spotkanie kolędowe przy żłóbeczku – doposażenie instrumentu perkusyjnego
Orkiestry Dętej Toszek” - Orkiestra Dęta Toszek;
Rysunek 38

Zdjęcie wykonano podczas spotkania (występu) kolędowego organizowanego
w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku w ramach realizacji zadania publicznego

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Wykres 6
Wydatki z budżetu Gminy Toszek przeznaczone w 2019 r.
na współpracę z organizacjami pozarządowymi w podziale na sfery zadań publicznych

Wydatki z budżetu Gminy Toszek przeznaczone w 2019 r.
na współpracę z organizacjami pozarządowymi w podziale
na sfery zadań publicznych
2,90%

3,10%

33%
61%

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2. ochrona i promocja zdrowia
3. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
4. edukacja dzieci i młodzieży szkolnej
źródło: opracowanie własne

Finansowanie Programu współpracy w roku 2019:
− w Programie współpracy na realizację zadań publicznych Gminy Toszek w roku 2019
zaplanowano kwotę w wysokości 349.000,00 zł, tj. o 14.000,00 zł wyższą w stosunku
do roku 2018,
− łączna suma kwot dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym, zarówno w trybie
konkursowym, jak i z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert
(tzw. „małe granty”), na realizację zadań publicznych w roku 2019 wyniosła 349.864,26 zł9,

§ 8 ust. 1 i 2 Uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”.
9
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− plan wydatków z budżetu Gminy Toszek w roku 2019 wyniosły 40.236.375,02 zł10 , z czego
349.000,00 zł zabezpieczono na finansową z organizacjami pozarządowymi, co daje 0,87%
(niecały 1% całego budżetu),
− w 2019 r. zawarto łącznie 19 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych z organizacjami
pozarządowymi – wszystkie zakładane w ofertach cele zostały osiągnięte, a współpraca
Gminy Toszek z sektorem trzecim przybrała formę finansową oraz niefinansową,
− łączna kwota udzielonych dotacji w roku 2019, biorąc pod uwagę dotacje udzielone
zarówno w trybie konkursowym, jak i z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert,
wyniosła łącznie: 349.864,26 zł (więcej niż zakładano),
− wysokość niewykorzystanej kwoty dotacji (wraz z odsetkami) podlegająca zwrotowi
do budżetu Gminy Toszek w roku 2019 wyniosła 2.087,98 zł.
Wykres 7
Środki finansowe z budżetu Gminy Toszek przeznaczone na wsparcie finansowe organizacji
pozarządowych – plan, wykonanie i zwrot niewykorzystanej dotacji

Środki finansowe z budżetu Gminy Toszek
przeznaczone na wpsarcie finansowe organizacji
pozarządowych - plan, wykonanie i zwrot niewykorzystanej
kwoty dotacji w latach 2017-2019
400000
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wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Toszek na współpracę z organizacjami
pozarządowymi
wysokość udzielonych dotacji celowych
niewykorzystana kwota dotacji podlegająca zwrotowi do budżetu Gminy Toszek

źródło: opracowanie własne

§ 2 Uchwały nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Toszek na rok 2019.
10
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Wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań publicznych
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stale
rośnie. W 2017 r. plan wyniósł 310.000,00 zł, w 2018 r. – 335.000,00 zł, a w 2019 r.
– 349.00,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wysokość niewykorzystanej kwoty dotacji
podlegającej zwrotowi do budżetu Gminy Toszek.
8. Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C
Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019 został przyjęty
w drodze Uchwały nr XLII/348/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r.
Realizacja przedmiotowego programu przyczyniła się do osiągnięcia celu głównego,
tj. zapobiegania zachorowalności i umieralności najmłodszych mieszkańców Gminy Toszek,
spowodowanych zachorowaniom na choroby wywołane zakażeniem bakterią z gatunku
Neisseria meningitidis poprzez:
1) przeprowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnej, w tym:
− opracowanie hasła promocyjnego kampanii:
„Bakterie, choroby, ból i cierpienie …
– to rodziców utrapienie.
Zaszczep,
to twoje dziecko nie zachoruje,
a Gmina Toszek szczepienia sfinansuje!”;
− wykonanie (opracowanie treści medycznych i szaty graficznej) oraz dystrybucję
na terenie Gminy Toszek plakatów oraz ulotek promocyjno-edukacyjnych
o realizacji programu i propagujących szczepienia;
− umieszczenie informacji na stronie internetowej samorządu oraz w gminnej gazecie
samorządowej przez cały okres realizacji Programu;
− zamieszczenie plakatów promocyjno-edukacyjnych w siedzibie realizatorów Programu;
− przypominanie rodzicom dzieci urodzonych w roku 2014 o możliwości skorzystania
z bezpłatnych szczepień (komunikacja bezpośrednia poprzez wysyłanie wiadomości
tekstowych SMS za pośrednictwem aplikacji mobilnej – Toszeckiego Ogólnodostępnego
Systemu SMS oraz za pośrednictwem realizatorów programu – przychodni, których
pracownicy dzwonili po rodzicach dzieci);
2) przeprowadzeniu 28 nieodpłatnych szczepień ochronnych dzieci z rocznika 2014
odpowiednią szczepionką, po uprzednim wykonaniu badania lekarskiego;
3) monitoring realizacji Programu poprzez:
− comiesięczne przekazywanie Burmistrzowi Toszka przez realizatorów Programu
pisemnych sprawozdań o ilości dzieci zaszczepionych i ilości dzieci kwalifikujących się
do szczepienia, zgodnie z przyjętymi kryteriami, liczby dzieci zaszczepionych i ilości
dzieci niezakwalifikowanych przez lekarza do zaszczepienia.
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Rysunek 39
Plakat promocyjno-informacyjny
promujący realizowane w 2019 r.
programy polityki zdrowotnej
w zakresie szczepień
profilaktycznych

źródło:
archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Tabela 4
Informacja o stopniu zrealizowania Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C
na lata 2018-2019 w roku 2019

1.

Kwota zabezpieczona na realizacje programu
szczepień przeciwko bakteriom meningokokowym
w roku 2019

2.

Kwota faktycznie wydatkowana na realizację
przedmiotowego programu szczepień przeciwko
bakteriom meningokokowym według stanu na dzień
31 grudnia 2019 r.

7.867,50 zł11
2.838,50 zł, w tym:
▪

374,50 zł – koszty przeprowadzonej akcji
promocyjno-informacyjnej
72 dzieci,
co stanowi 80% populacji dzieci
5-letnich (tj. urodzonych w roku 2014)
zamieszkałych na terenie Gminy Toszek

3.

Planowana liczba dzieci objętych Programem

4.

Liczba dzieci faktycznie zaszczepionych

5.

Liczba dzieci niezaszczepionych, w tym liczba dzieci
niezakwalifikowanych do szczepień z powodu
przeciwwskazań lekarskich (dzieci chore)

28 dzieci,
co stanowi ok. 39% dzieci objętych programem

1 dziecko

źródło: opracowanie własne

½ całkowitej kwoty przewidzianej na realizację zadania w całym okresie jego realizacji (2 lata),
uwzględniona w rozdziale 5 Programu, przyjętego Uchwałą nr XLII/348/2017 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r.; Kwota ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek.
11
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9. Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom pneumokokowym
Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019 został przyjęty w drodze Uchwały
nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r.
Realizacja przedmiotowego programu w roku 2019 przyczyniła się osiągnięcia celu
głównego, tj. zapobiegania zachorowalności i umieralności najmłodszych mieszkańców
Gminy Toszek, spowodowanych zachorowaniom na choroby wywołane zakażeniem bakterią
Streptococcus pneumoniae poprzez:
1) przeprowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnej, w tym:
− opracowanie hasła promocyjnego kampanii:
„Bakterie, choroby, ból i cierpienie …
– to rodziców utrapienie.
Zaszczep,
to twoje dziecko nie zachoruje,
a Gmina Toszek szczepienia sfinansuje!”;
− wykonanie (opracowanie treści medycznych i szaty graficznej) i rozwieszenie
na terenie Gminy Toszek plakatów oraz ulotek promocyjno-edukacyjnych
o realizacji Programu i propagujących szczepienia;
− umieszczenie informacji na stronie internetowej samorządu oraz w gminnej gazecie
samorządowej przez cały okres realizacji Programu;
− zamieszczenie plakatów promocyjno-edukacyjnych w siedzibie realizatorów Programu;
− przypominanie rodzicom dzieci urodzonych w roku 2016 o możliwości skorzystania
z bezpłatnych szczepień (komunikacja bezpośrednia poprzez wysyłanie wiadomości
tekstowych SMS za pośrednictwem aplikacji mobilnej – Toszeckiego Ogólnodostępnego
Systemu SMS oraz za pośrednictwem realizatorów programu – przychodni, których
pracownicy dzwonili po rodzicach dzieci);
2) przeprowadzeniu 20 nieodpłatnych szczepień ochronnych dzieci z rocznika 2016
odpowiednią szczepionką, po uprzednim wykonaniu badania lekarskiego;
3) monitoring realizacji Programu poprzez:
− comiesięczne przekazywanie Burmistrzowi Toszka przez realizatorów Programu
pisemnych sprawozdań o ilości dzieci zaszczepionych i ilości dzieci kwalifikujących się
do szczepienia, zgodnie z przyjętymi kryteriami, liczby dzieci zaszczepionych i ilości
dzieci niezakwalifikowanych przez lekarza do zaszczepienia.
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Tabela 5
Informacja o stopniu zrealizowania Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019 w roku 2019

1.

Kwota zabezpieczona na realizacje programu
szczepień przeciwko bakteriom pneumokokowym

2.

Kwota faktycznie wydatkowana na realizację
przedmiotowego programu szczepień przeciwko
bakteriom pneumokokowym według stanu na dzień
31 grudnia 2019 r.

18.825,0012 zł
5.374,50 zł, w tym
▪

374,50 zł – koszty przeprowadzonej akcji
promocyjno-informacyjnej
64 dzieci,
co stanowi 80% populacji dzieci
3-letnich (tj. urodzonych w roku 2016)
zamieszkałych na terenie Gminy Toszek

3.

Planowana liczba dzieci objętych Programem

4.

Liczba dzieci faktycznie zaszczepionych

5.

Liczba dzieci niezaszczepionych, w tym liczba dzieci
niezakwalifikowanych do szczepień
z powodu przeciwwskazań lekarskich (dzieci chore)

20 dzieci,
co stanowi 31% dzieci objętych programem

5 dzieci

źródło: opracowanie własne

10. Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek
Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek został przyjęty z inicjatywy Burmistrza Toszka w drodze Uchwały
nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
„Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat" w okresie realizacji obejmującym lata 2019-2022.
Program skierowany jest do mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
w wieku 50-69 lat, składa się z dwóch modułów:
1) edukacyjnego - w ramach, którego została przeprowadzona szeroka akcja informacyjnoedukacyjna, obejmująca:
− wykonanie (opracowanie treści medycznych i szaty graficznej) i rozwieszenie
na terenie Gminy Toszek plakatów oraz ulotek promocyjno-edukacyjnych o realizacji
Programu i propagujących realizowane świadczenia – koszt opracowania graficznego,
wydruku wraz z dostawą w 2019 r. wyniósł 798,00 zł;

½ całkowitej kwoty przewidzianej na realizację zadania w całym okresie jego realizacji (2 lata),
uwzględniona w rozdziale 5 Programu, przyjętego Uchwałą nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r.; Kwota ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek.
12
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Rysunek 40
Ulotka promocyjno-informacyjna
promująca realizowany w 2019 r. program
polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki
nowotworowej

źródło:
archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

−
−
−
−

−
−

umieszczenie informacji na stronie internetowej samorządu przez cały okres realizacji
Programu;
zamieszczenie informacji w gminnej gazecie samorządowej oraz w programie lokalnej
telewizji;
zamieszczenie plakatów promocyjno-edukacyjnych w siedzibie realizatora Programu;
przypominanie o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań (komunikacja
bezpośrednia poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych SMS za pośrednictwem
aplikacji mobilnej – Toszeckiego Ogólnodostępnego Systemu SMS, za pośrednictwem
realizatorów programu – przychodni, których pracownicy dzwonili po mężczyznach
we wskazanej grupie wiekowej oraz poprzez wysłanie pisemnych zaproszeń
do mężczyzn – koszt zaproszeń 280,50 zł);
przeprowadzenie działań edukacyjnych podczas wizyty/konsultacji lekarskiej;
organizację otwartego spotkania promocyjno-edukacyjnego, skierowanego
dla wszystkich mężczyzn w wieku 50-69 lat – spotkanie odbyło się w dniu
13 września 2019 r. o godz. 17:00 w Centrum Kultury „Zamek w Toszku”,
podczas którego wykład poprowadziła dr hab. n. med. Iwona Gisterek – kierownik
Katedry Onkologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wydarzenie
było promowane za pośrednictwem w/w środków masowego przekazu oraz
plakatów – koszt 3.160,00 zł;
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Rysunek 41
Zdjęcia ze spotkania edukacyjnego przeprowadzonego w ramach realizacji
„Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” , które odbyło się na Sali Peterswaldskiej toszeckiego
zamku w dniu 13 września 2020 r. , skierowanego dla całej męskiej populacji

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

2) diagnostycznego umożliwiającego przeprowadzenie badań profilaktycznych, w tym:
− przeprowadzenie ogólnych badań lekarskich (połączonych z działaniami
edukacyjnymi) – 93 badania,
− przeprowadzenie badań per rectum - 18,
− przeprowadzenie badań przesiewowych PSA – 85,
− przeprowadzenia badań uzupełniających USG -25,
3) monitoring realizacji Programu poprzez:
− kwartalne przekazywanie Burmistrzowi Toszka przez realizatora Programu
pisemnych sprawozdań o wykonanych badań,
− przekazanie przez realizatora Programu Burmistrzowi Toszka zbiorczej informacji
o przebiegu jego realizacji.
Z w/w sprawozdań oraz informacji przekazywanych przez realizatora Programu
wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert, ogłoszonego na podstawie art. 48 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), z uwzględnieniem
przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2190 z późn. zm.) oraz zgodnie z zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji,
mieszkańcy wykazali zainteresowanie przedmiotowym programem (przebadano całą męską
populację we wskazanej grupie wiekowej z miejscowości/sołectwie Kotulin, wydano 13
skierowań do specjalisty (urologa), od 2019 r. z powodu raka gruczołu krokowego
hospitalizowanych jest 5 mężczyzn).
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Realizacja przedmiotowego programu przyczyniła się do realizacji celu głównego,
tj. do zwiększenia wykrywalności nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn
zamieszkałych na terenie Gminy Toszek, a tym samym wczesne wprowadzenie leczenia.
Całkowity koszt realizacji Programu w 2019 r. wyniósł 6.193,50 zł.
40% poniesionych kosztów zostało sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
na podstawie zawartej – w 2019 r. - umowy o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej
pn.: „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat" w okresie realizacji obejmującym lata 2019-2022”
- w 2019 r. Gmina Toszek złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia
o dofinansowanie przedmiotowego programu w roku 2020 w wysokości 40% poniesionych
kosztów. W wyniku konkursu zapadła decyzja o dofinansowaniu.
11. Gminny Program Opieki nad Zabytkami gminy miejsko-wiejskiej Toszek
Uchwałą nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. został
przyjęty „Gminny Program Opieki nad Zabytkami gminy miejsko–wiejskiej Toszek na lata
2018-2021” (dalej: „GPOnZ").
Program jest dokumentem polityki administracyjnej w zakresie podejmowanych
działań dotyczących inicjowania, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony
zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa
kulturowego. Istotnym celem GPOnZ jest dążenie do osiągnięcia odczuwalnej i akceptowanej
społecznie poprawy w zakresie: stanu zachowania i utrzymania obiektów zabytkowych
znajdujących się na terenie gminy, szeroko pojmowanego zasobu dziedzictwa kulturowego
oraz zachowania krajobrazu kulturowego.
GPOnZ ma w szczególności na celu zahamowanie procesów degradacji zabytków
i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowanie poszczególnych
zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, podejmowanie działań zwiększających
atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz
wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad
zabytkami, budowę spójnej oferty turystycznej i kulturowej gminy oraz zrównoważony
rozwój infrastruktury turystycznej i kulturowej, do której przyczyni się lepsze oznakowanie
szlaków i obiektów turystycznych i kulturowych, czy współpraca z innymi gminami
w zakresie łączenia szlaków i tras w sieci.
Dokument jest w szczególności podstawą działań zmierzających do pozyskiwania
środków pozabudżetowych na renowację obiektów z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Kulturowego.
W ramach realizacji GPOnZ w 2019 r.:
1) zaktualizowano plan ochrony zabytków na wypadek zagrożeń;
2) zaktualizowano gminną ewidencje zabytków Gminy Toszek;
3) ramach współpracy z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Toszku zrealizowano następujące zadania wykonano prace konserwatorskie złoconych
elementów na konstrukcji i snycerce ołtarza bocznego Matki Boskiej z Dzieciątkiem
w kaplicy kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej”. Na powyższy cel Parafia
we współpracy z toszeckim magistratem pozyskała środki z funduszy unijnych
(44.500,00 zł, wkład własny 500,00 zł, razem: 45.000,00 zł) współfinansowane w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” i działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”;
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Rysunek 42
Ołtarz boczny Matki Boskiej z Dzieciątkiem w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Toszku, którego restauracja nastąpiła dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu
ze środków unijnych

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

4)

udzielono Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku
dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 49.500,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich polegających
na naprawie uszkodzeń mechanicznych, wzmocnieniu substancji zabytkowej i poprawie
walorów artystycznych i estetycznych drewnianej ambony w ramach zadania
pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich (II etap) na elementach polichromowanych
i złoconych konstrukcji kosza ambony wraz z elementami dekoracji snycerskich i rzeźb”;
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Rysunek 43
Kosz ambony w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku, którego restauracja
nastąpiła dzięki dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Toszek

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

5) złożono wniosek:
− do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o udzielenie
refundacji kosztów poniesionych w ostatnich trzech latach w związku
w wykonywaniem prac restauratorskich i robotami budowlanymi przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków województwa śląskiego, tj. przy budynku Ratusza
w Toszku, przy ul. Bolesława Chrobrego 2 - wniosek o udzielenie refundacji nie został
przyjęty z powodu braku środków finansowych;
− do Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz do Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach o dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
tj. Urzędzie Miejskim w Toszku, w tym na zadania związane z modernizacją
pomieszczenia Sali Sesyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku oraz remontu
detalu elewacji budynku urzędu - wnioski nie zostały przyjęte ze względu na brak
środków finansowych w/w organów;
− do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
o dofinansowanie remontu wraz z postępowaniem konserwatorskim dla osuniętego
muru obronnego toszeckiego zamku;
6) w 2019 r. Centrum Kultury „Zamek w Toszku” uzyskało pozwolenie na umieszczenie
tablicy w przejeździe bramnym poświęconej 100-leciu Powstań Śląskich oraz pozwolenie
na prowadzenie badań archeologicznych w związku z remontem muru obronnego
toszeckiego zamku.
GPOnZ sporządza się na okres 4 lat, natomiast co 2 lata Burmistrz przedstawia
Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania programu.
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12. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Toszek
Ocena poziomu realizacji zapisów zawartych Lokalnym Programie Rewitalizacji (dalej
LPR) dla Gminy Toszek do roku 2023 prowadzona jest dwuetapowo, na podstawie osiągnięcia
zakładanych celów oraz realizacji kluczowych projektów rewitalizacyjnych. W roku 2019
Gmina Toszek realizowała n/w kluczowe przedsięwzięcia, co bezpośrednio przekłada się na
realizację celów LPR-u, które są z nimi nieodzownie związane, tj.:
1) wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku
historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej – w ramach tego
zadania dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
wydano n/w publikacje:
- albumy z pocztówkami w liczbie 1.000 szt.
- foldery promocyjne – Toszek miasto turystyki kulturowej w liczbie 5.000 szt.
- mapki kieszonkowe w liczbie 1.000 szt.;
- wyeksponowano 17 charakterystycznych miejsc związanych z wielokulturowością
Gminy Toszek dzięki tablicom informacyjnym. Przedsięwzięcie wpisuje się w realizację
celu operacyjnego 3.3. - Zagospodarowanie i modernizacja obszarów o szczególnym
znaczeniu kulturowym i turystycznym, w tym w szczególności zamek i Pałac Guradze,
Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku, Rynek (Nepomucen, Ratusz, Szlak
Jakuba), Synagoga (ul. Piastowska), Dom urodzenia Guttmanna - tablica pamiątkowa
na budynku Gliwicka 34, z boku od strony ul. Młyńskiej, szpital, cmentarz komunalny
(ewangelicki) przy ul. Wielowiejskiej w Toszku i inne.
Koszt całkowity: 50.061,26 zł, w tym pokryto z otrzymanej dotacji w wysokości
39.596,00 zł.
Rysunek 44
Tablica informacyjna na Rynku w Toszku promująca budynek Urzędu Miejskiego w Toszku

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Rysunek 45
Tablica informacyjna na parkingu przy Zamku w Toszku (ul. Zamkowa) promująca zabytki
– zamek oraz pałac Guradze

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
Rysunek 46
Tablica informacyjna przy pomniku mogiły zbiorowej obozu NKWD w Toszku (ul. Wielowiejska)

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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2) wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kotulinie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków
klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do włączenia do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego - przedsięwzięcie wpisuje się w realizację celu operacyjnego 1.1.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez likwidację koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych – koszt całkowity 248.486,13 zł, w tym z dotacji pokryto
200.684,52 zł;
3) budowa kanalizacji dla rejonu ulic Ogrodowej, Młyńskiej, Wiejskiej, Podwale, Piastowskiej
i Limanowskiego, Tarnogórskiej, Gliwickiej, Morcinka, Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej
i Reymonta w Toszku - przedsięwzięcie wpisuje się w realizację celów operacyjnych:
− 3.1. - Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej oraz rekreacyjno-sportowej
na obszarze rewitalizowanym;
− 3.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej oraz rekreacyjno-sportowej
na obszarze rewitalizowanym.
13. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
W roku 2019 działając na podstawie Uchwały nr XXV/254/2012 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków w Gminie
Toszek na lata 2013-2017", realizowano na terenie Gminy Toszek przedmiotowy program.
Stworzony on został w oparciu o „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Toszek na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.
W części dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej przewiduje on budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków jako działanie
zmierzające do poprawy jakości zasobów wód powierzchniowych i gruntowych. Niniejszy
program stanowi podstawę i określa zasady wsparcia ze strony Gminy Toszek dla budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków przy pomocy
mechanizmów ekonomicznych.
W roku 2019 z budżetu Gminy Toszek dofinansowano budowę 24 przydomowych
oczyszczalni ścieków. Łączny koszt poniesionych wydatków kwalifikowanych wyniósł
288.000,00 zł, z czego kwota 230.400,00 zł została opłacona z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączny wkład mieszkańców
wyniósł 57.600,00 zł.
14. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
miasta i gminy Toszek na lata 2014-2029
W ramach poprawy efektywności energetycznej w 2019 r. sporządzono dokumentację
techniczną wymiany istniejącego oświetlenia ulic, placów, skwerów na nowe w technologii
LED na terenie miasta i sołectw Gminy Toszek. W skład dokumentacji technicznej wchodzi
audyt energetyczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót
oraz kosztorys inwestorski. Wartość umowy na dokumentację wynosiła 81.180,00 zł.
Wykonano także dokumentację techniczną budowy oświetlenia części ul. Ogrodowej
w Pisarzowicach oraz placu zabaw w technologii LED. Wartość umowy wynosiła 12.054,00 zł.
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15. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Toszek
W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Toszek na lata
2016–2030 określone zostały kierunki, których głównym celem jest poprawa jakości życia
mieszkańców Gminy Toszek poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia
w rozwoju gminy oraz rozwiązywania problemów społecznych. W dokumencie opisano
5 celów operacyjnych, do których należą:
Cel operacyjny 1 – Zwiększenie efektywności systemu pomocy społecznej dla osób
korzystających z pomocy społecznej
Realizacja zadań związanych ze zwiększeniem efektywności systemu pomocy społecznej
dla osób korzystających z pomocy społecznej, polegała na:
1) prowadzeniu działań informacyjnych na temat dostępnych form pomocy i wsparcia
dla osób w różnych sytuacjach życiowych;
2) profesjonalizacji kadry pracującej w obszarze pomocy społecznej:
- w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku zatrudniona jest wykwalifikowana kadra,
wyspecjalizowana w różnych dziedzinach; pracownicy posiadają wiedzę teoretyczną
i duże doświadczenie zawodowe, które wykorzystują w swojej pracy;
3) rozwoju współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.
Cel operacyjny 2 – Obniżenie poziomu bezrobocia poprzez wdrożenie działań
aktywizacyjnych
Podejmowane działania ukierunkowano na:
1) prowadzenie prac społecznie użytecznych - w 2019 r. z tej formy wsparcia skorzystało
11 osób bezrobotnych, wykonując prace społecznie użyteczne w sołectwach, w Szkole
Podstawowej w Kotulinie, Centrum Kultury „Zamek w Toszku” oraz Centrum Usług
Wspólnych Gminy Toszek. Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników
pochodziły w 40% z budżetu gminy, a w 60% ze środków Funduszu Pracy. Łącznie
świadczenia dla w/w osób wyniosły: 18.214,50 zł, w tym:
− ze środków Gminy Toszek – 7.285,80 zł,
− z Funduszu Pracy – 10.928,70 zł;
2) prowadzenie działalności informacyjnej na temat dostępnych w regionie ofert pracy
oraz szkoleń, rozpowszechnianie tych informacji we współpracy w Powiatowym Urzędem
Pracy w Gliwicach.
Cel operacyjny 3 – Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
Podejmowano działania w celu rozwiązania sytuacji kryzysowych i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i jej skutkom, poprzez:
1) kontynuację n/w Programów:
− Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2019,
− Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019–2021,
− Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Toszek na lata 2019-2021,
− Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Gminie Toszek na lata 2019 -2021;
2) profesjonalizacji kadry pracującej w obszarze pomocy społecznej - doskonalono metody
i techniki pracy socjalnej poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych na szkoleniach.
Podnoszono wiedzę i umiejętności pracowników w celu wdrożenia nowych rozwiązań
organizacyjnych służących podnoszeniu jakości świadczonych usług;
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3) funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek:
− w 2019 r. do Przewodniczącego w/w zespołu interdyscyplinarnego wpłynęło 11
wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” część A, założonych przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Toszku oraz Komisariat Policji w Pyskowicach;
− kontynuowano procedury rozpoczęte w latach poprzednich;
− w 2019 r. odbyło się 63 spotkania grup roboczych, rozpatrujących sprawy 16 rodzin.;
− wydatkowanie środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku w 2019 r.
na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosło
10.999,47 zł (plan: 11.000,00).
Cel operacyjny 4 – Wielopłaszczyznowe wsparcie rodziny
Podejmowano działania na rzecz poprawy jakości życia rodzinom oraz umacniano istniejące
formy wsparcia i pomocy poprzez:
1) prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie (poradnictwo specjalistyczne: prawne i terapeuty
uzależnień) – udzielono w 2019 r. 311 porad;
2) wsparcie rodziny poprzez asystenta rodziny;
3) kontynuacja działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Toszek na lata 2019 -2021;
4) realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny
– w 2019 r. zgłosiło się 99 rodzin, łącznie wydano 297 kart;
5) realizację samorządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny
3+/Rodziny Zastępczej w 2018 r. - wydano łącznie 297 kart;
6) wsparcie rodziny w zapewnieniu opieki nad dziećmi;
7) działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin poprzez
wsparcie finansowe oraz profesjonalną pracę socjalną;
8) prowadzenie i finansowanie działalności programów opiekuńczo–wychowawczych
na terenie gminy;
9) profesjonalizacja kadry pracującej w obszarze pomocy społecznej;
10) rozwój współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi;
11) wspieranie różnorakich form rekreacji, kultury oraz turystyki rodzinnej, w tym
organizacja wycieczek dla seniorów z terenu Gminy Toszek (do Wisły, Ustronia, Brzegu,
Opola, Wrocławia, Barda Śląskiego, Ząbkowic, Kamienia Ząbkowickiego, Olsztyna,
Bobolic, Kamienia Śląskiego, Lichenia i Tarnowskich Gór). Dodatkowo organizowano
półkolonie letnie dla dzieci z sołectw Pniów, Sarnów i Kotulin, podczas, których dzieci
wybrały się na wycieczkę do Opola (Muzeum Piosenki Polskiej i rejs statkiem po Odrze).
Cel operacyjny 5 – wydłużanie aktywności i sprawności seniorów i osób
niepełnosprawnych
Podejmowano działania na rzecz poprawy jakości osób z niepełnosprawnością i starszych
oraz umacniano istniejące formy wsparcia i pomocy poprzez:
1) prowadzenie działalności informacyjnej na temat dostępnych form pomocy;
2) prowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
starszych, chorych lub niepełnosprawnych z wykluczeniem usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi:
- w 2019 r. z usług opiekuńczych korzystały 34 osoby;
- łączny koszt usług opiekuńczych (zgodnie z wydanymi decyzjami) w 2019 r. wynosił
52.613,00 zł za 4.611 godzin opiekuńczych;
- maksymalna wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze wynosiła w 2019 r. 15,00 zł
oraz 30,00 zł za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych;

59 / 125

Raport o stanie Gminy Toszek za rok 2019
________________________________________________________________________________________________

zadanie jest w części lub całości odpłatne przez osoby objęte tą formą wsparcia.
Odpłatność podopiecznego uzależniona jest od wysokości jego dochodu oraz
od sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego – samodzielnego lub z rodziną.
Usługi opiekuńcze były świadczone przez rehabilitanta i 5 opiekunek osób starszych
zatrudnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku;
3) profesjonalizację kadry pracującej w obszarze pomocy społecznej;
4) wspieranie wolontariatu:
− wykonywanie wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczu, co środę
dotrzymując towarzystwa pensjonariuszom, pomagając osobom starszym
mieszkającym w Gminie Toszek w codziennym funkcjonowaniu, uczestnicząc
w jednorazowych przedsięwzięciach, np. gra terenowa, Program profilaktyczny
dla Seniorów w Toszku;
− w roku 2019 zgłosiło się 27 wolontariuszy.
-

16. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2019
Uchwałą Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. został
przyjęty i wdrożony do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019. W Toszku w 2019 r. 10 rodzin z problemami alkoholowymi
korzystało z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszystkie rodziny objęte zostały
wsparciem. Podejmowano wobec nich działania mające na celu motywowanie osób pijących
do podjęcia leczenia w profesjonalnych placówkach lecznictwa odwykowego.
Celem głównym niniejszego programu było zapobieganie występowania w Gminie
Toszek problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Cel główny może być
realizowany za pomocą precyzyjnie określonych celów szczegółowych oraz kierunków
działań.
Cel szczegółowy nr 1 - Prowadzenie działalności profilaktyczno–edukacyjnej
Prowadzone działania:
1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych;
2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3) wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży
w programach opiekuńczo – wychowawczych;
4) finansowanie programów profilaktyczno–edukacyjnych;
5) organizowanie zajęć o charakterze profilaktycznym dla seniorów.
Cel szczegółowy nr 2 - Zwiększenie dostępności konsultacji specjalistycznych dla osób
zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i ich rodzin, jak również osób uwikłanych
w problem przemocy w rodzinie, poprzez prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie i pracę
socjalną
Prowadzone działania:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu;
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2)

3)
4)
5)
6)

udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
– w 2019 r. udzielono:
- 43 porady z zakresu poradnictwa psychologicznego;
- 115 porad - poradnictwo terapeuty uzależnień;
- 153 porady - poradnictwo prawne;
motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia za pomocą efektywnej pracy
socjalnej i wsparcia asystenta rodziny;
finansowanie działalności Miejsko–Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Toszku;
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2137 z późn. zm.) oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.

Cel szczegółowy nr 3 - Reintegracja społeczno – zawodowa osób, które ukończyły terapię
Prowadzone działania:
1) objęcie pracą socjalną i wsparciem klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku,
którzy po ukończeniu terapii odwykowej podejmują działania zmierzające do znalezienia
pracy;
2) współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie ułatwienia osobom, które ukończyły
terapię odwykową powrót na rynek pracy.
Miejsko–Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W roku 2019 w skład Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wchodziło 5 członków. W tym czasie Komisja przeprowadziła 12 rozmów
interwencyjno-motywujących z osobami nadużywającymi alkoholu oraz 2 rozmowy
z członkami rodzin tych osób.
W 2019 r. Komisja skierowała 6 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego
w przedmiocie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego.
Komisja zaopiniowała wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych dla 3 przedsiębiorców. Ponadto Komisja przeprowadziła kontrolę
przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Toszek w 6 placówkach handlu detalicznego.
W roku sprawozdawczym, w Gminie Toszek znajdowało się 10 punktów
gastronomicznych i 20 detalicznych, sprzedających napoje alkoholowe.
17. Pozostałe programy opiekuńczo-wychowawcze
Rodzaj działań prowadzonych w ramach programów opiekuńczo-wychowawczych
reguluje Zarządzenie nr 43/JJ/2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku z dnia
31.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programów opiekuńczo–
wychowawczych na terenie Miasta i Gminy Toszek prowadzonych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Toszku.
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Celem programów opiekuńczo–wychowawczych jest zapewnienie organizacji czasu
wolnego dzieci i młodzieży w atrakcyjny dla nich sposób, idący w parze z odziaływaniem
profilaktycznym i zainteresowaniami uczestników.
Zajęcia mają różnorodną formę: ruchową, stolikową, dydaktyczną, obejmują także
pomoc w odrabianiu zadań domowych lub wyrównywanie braków w nauce szkolnej.
Organizacja
i sposób prowadzenia programów są zgodne z „Rekomendacjami
do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w 2019 roku”, które wydawane są corocznie przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
W Gminie Toszek w 2019 r. funkcjonowało 7 miejsc realizujących program opiekuńczo-wychowawczy – 1 w Toszku, pozostałe w okolicznych sołectwach. Zajęcia odbywały się raz
w tygodniu przez 2 godziny (z wyłączeniem dni świątecznych), tj.: w poniedziałek w Toszku
w godzinach 14:30 – 16:30, we wtorek w Pniowie w godzinach 15:00 – 17:00, w środę
w Sarnowie w godzinach 16.00 – 18.00, w czwartek w Kotulinie w godzinach 13:30 – 15:30,
w piątek w Płużniczce w godzinach 15:00 – 17:00 i w Ligocie Toszeckiej w godzinach
15:00 – 17:00 oraz w Paczynie w soboty w godzinach 9:30 – 11:30.
Z końcem 2019 r. średnia ilość zapisanych uczestników zajęć w programach
opiekuńczo–wychowawczych prowadzonych w systemie cotygodniowym wynosiła 134
dzieci. W zorganizowanych formach dodatkowych, skierowanych do wszystkich dzieci
i młodzieży z Gminy Toszek udział wzięło:
− 30 dzieci w Letnim programie opiekuńczo-wychowawczym w Sarnowie,
− 30 dzieci w Letnim programie opiekuńczo-wychowawczym w Kotulinie,
− 30 dzieci w Letnim programie opiekuńczo-wychowawczym w Pniowie.
Podczas prowadzenia programów opiekuńczo–wychowawczych i letnich programów
opiekuńczo-wychowawczych miał miejsce program profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W całym cyklu zajęć wprowadzano
elementy profilaktyki, dostosowane do formy i rodzaju zajęć, adekwatnie do poszczególnych
grup wiekowych.
18. Program profilaktyczny dla seniorów
W roku sprawozdawczym w zajęciach Klubów Seniora w Toszku i w Kotulinie
uczestniczyło 209 seniorów z terenu Gminy Toszek. Przedsięwzięcia były możliwe dzięki
zawiązanej współpracy z Parafią pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku oraz Parafią
pw. św. Michała w Kotulinie, które udostępniają pomieszczenia na spotkania Klubu.
Spotkania w Programie profilaktycznym dla Seniorów odbywały się raz w miesiącu
przez 3 godziny. W tym czasie uczestnicy mogli liczyć na zajęcia prowadzone przez animatora
oraz poczęstunek. Wśród tematów, jakie były omawiane podczas zajęć to m.in.: spotkanie
z dzielnicowymi z Komisariatu w Pyskowicach, mistrzem kominiarskim, dietetykiem
oraz spotkanie opłatkowe. Uczestnicy zajęć wzięli także udział w wycieczkach: Ustronia,
Wisły, Wrocławia, Brzegu, Barda Śląskiego, Kamienia Ząbkowickiego, Ząbkowic
i Tarnowskich Gór.
Wydatkowanie środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku w 2019 r.
na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi to 165.695,72 zł (zgodnie
z planem).

62 / 125

Raport o stanie Gminy Toszek za rok 2019
________________________________________________________________________________________________

Rysunek 47
Plakaty promocyjno-informacyjne promujący utworzenie programu profilaktycznego skierowanego
dla seniorów

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
Rysunek 48
Zdjęcie ze spotkania organizacyjnego dla członków Klubu Seniora w Toszku

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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19. Gminny program profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2021
Uchwałą Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. został
przyjęty i wdrożony do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2019–2021, który zakładał jako główny cel ograniczenie zdrowotnych
i społecznych konsekwencji używania środków psychoaktywnych wśród mieszkańców
Gminy Toszek.
Realizację celu głównego ułatwiło określenie pomniejszych, celów szczegółowych
i kierunków działań.
Cel szczegółowy nr 1 - Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie
i usuwanie skutków zażywania narkotyków
Podjęte działania:
− zwiększenie dostępności i skuteczności oferowanej pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków, zagrożonych uzależnieniem i ich
rodzin;
− prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie, w którym można uzyskać pomoc psychospołeczną
i prawną – udzielono 268 porad;
− zapewnienie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem
lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego;
− reintegracja zawodowa osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych, poprzez
udostępnianie ofert pracy i szkoleń.
Cel szczegółowy nr 2 - Zwiększenie wiedzy w środowisku na temat środków
psychoaktywnych oraz specyfiki uzależnienia od nich
Podjęte działania:
− zmniejszenie degradacji społecznej osób uzależnionych;
− prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych.
Cel szczegółowy nr 3 – Prowadzenie zdrowego trybu życia
Podjęte działania:
− prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie, z którego w 2019 r. skorzystało 76 osób;
− prowadzenie zajęć o tematyce profilaktycznej i edukacyjnej w czasie letniego wypoczynku
dzieci i młodzieży, prowadzonego w formie stacjonarnej;
− prowadzenie działań mających na celu podnoszenie kompetencji zawodowych osób
działających w obszarze pomocy społecznej,
− wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Poradnictwo specjalistyczne – terapeuta uzależnień
W okresie od marca do grudnia 2019 r. mieszkańcy Gminy Toszek mogli bezpłatnie
korzystać z konsultacji z certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień.
W roku 2019 na spotkania z terapeutą leczenia uzależnień zgłosiły się osoby
uzależnione od alkoholu, osoby doświadczające przemocy domowej oraz te, które znalazły się
w sytuacji kryzysowej. Z poradnictwa terapeuty uzależnień w 2019 r. skorzystało 31 osób.
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Problematyka uzależnienia, zagrożenia uzależnieniem oraz przemocy stanowi istotny
problem, w szczególności, kiedy po alkohol i inne środki psychoaktywne sięgają młode osoby,
które często nie mają świadomości podejmowanego ryzyka. Działania profilaktyczne
realizowane w programie mają charakter wskazujący i selektywny, są dostosowane
do indywidualnych potrzeb – by w realny sposób zapobiegać narastaniu patologii
społecznych.
Wydatkowanie środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku w 2019 r.
na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii wyniosło 10.000,00 zł (zgodnie
z planem).
20. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Toszek na lata 2019 -2021
Uchwałą Nr IV/20/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. został
przyjęty i wdrożony do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019–2021.
Zakładał on jako główny cel udzielanie kompleksowej pomocy i wsparcia rodzinom z Gminy
Toszek w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych.
Podjęte działania w 2019 r.:
− diagnoza rodzin zamieszkujących Gminę Toszek oraz zabezpieczenie ich podstawowych
potrzeb socjalno–bytowych;
− rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności;
− organizacja i prowadzenie programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży;
− poszerzenie świadomości mieszkańców w zakresie oferty pomocowej Ośrodka Pomocy
Społecznej w Toszku;
− stopniowe zmniejszanie zakresu dysfunkcji w rodzinach;
− wspieranie rodzin przeżywających kryzys.
W nawiązaniu do wymienionych celów zostały określone kierunki i realizowane
następujące działania:
− monitorowanie i diagnoza środowisk rodzinnych, które w wyniku przewidywanych
trudności potrzebują pomocy i wsparcia, poprzez przeprowadzanie wywiadów
środowiskowych i ustalanie planu pomocy - liczba wywiadów środowiskowych w 2019 r.
wyniosła 220;
− prowadzenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (prawnego, socjalnego,
pedagogicznego itp.) dla osób i rodzin z Gminy Toszek – po poradę prawną zgłosiło się
76 osób, łącznie udzielono 163 konsultacji;
− objęcie 16 rodzin przeżywających trudności wsparciem asystenta rodziny;
− prowadzenie zajęć w ramach programów opiekuńczo-wychowawczych, zawierających
elementy profilaktyczne, wychowawcze, artystyczne czy sportowe;
− profesjonalizacja kadry pracującej z dzieckiem i rodziną;
21. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Gminie Toszek na lata 2019-2021
Uchwałą Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. został
przyjęty i wdrożony do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Toszek na lata 2019–2021.
Celem głównym niniejszego programu było skuteczne rozwiązywanie problemów
przemocy w rodzinie w Gminie Toszek. Realizację celu głównego ułatwiło określenie
pomniejszych celów szczegółowych i kierunków działań.
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Cel szczegółowy nr 1 - Udoskonalenie systemu współpracy międzyinstytucjonalnej
w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie
Podjęte działania:
- zbieranie i analizowanie danych dotyczących występowania przemocy w Gminie Toszek;
- monitorowanie środowiska lokalnego pod kątem występowania przemocy;
- analiza skuteczności proponowanych działań.
Cel szczegółowy nr 2 - Zwiększanie wiedzy w środowisku na temat zjawiska przemocy,
obalanie mitów z nią związanych
Podjęte działania:
- zamieszczanie informacji na temat zjawiska przemocy na stronie internetowej Ośrodka
Pomocy Społecznej w Toszku;
- prowadzenie wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w programach opiekuńczo– wychowawczych zajęć poświęconych tematyce przemocy i ochrony przed nią;
- informowanie o punktach świadczących specjalistyczną pomoc dla osób uwikłanych
w problem przemocy.
Cel szczegółowy nr 3 - Zwiększenie dostępności pomocy dla osób dotkniętych przemocą
oraz poprawa skuteczności działań pomocowych oferowanych przez przedstawicieli
instytucji
Podjęte działania:
- prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie;
- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek;
- prowadzenie działań mający na celu podnoszenie kompetencji zawodowych osób
działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

22. Programy (projekty) dofinansowane ze źródeł pozabudżetowych w 2019 r.
Tabela 6
Wykaz programów (projektów) dofinansowanych ze źródeł pozabudżetowych w 2019 r.

L.p.

Nazwa projektu

1.

Wzrost atrakcyjności i promocji
Gminy Toszek poprzez
wyeksponowanie szlaku
historyczno-zabytkowego
i stworzenie kompleksowej
oferty turystycznej
(folder promocyjny, album
z widokówkami oraz mapki
kieszonkowe)

2.

Remont detalu elewacji budynku
Urzędu Miejskiego w Toszku Remont tarasu
z balustradą

Całkowita kwota
projektu
(zł)

50.061,26

12.301,77
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Wnioskowana
kwota
dofinansowania
(zł)

Stan realizacji

39.596,00

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej
kwocie i został
zrealizowany w 2019 r.

12.301,77

Wniosek nie otrzymał
dofinansowania
ze względu na brak
środków finansowych
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3.

Modernizacja pomieszczenia
Sali Sesyjnej w budynku
Urzędu Miejskiego w Toszku

4.

Budowa otwartych stref
rekreacyjno-sportowych
w Gminie Toszek w ramach
programu: „Program rozwoju
małej infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte
Strefy Aktywności (OSA)”
– Toszek, Płużniczka,
Ciochowice Otwarte Strefy
Aktywności

5.

SENIOR+
Wyposażenie toszeckiego klubu
seniora.

6.

Internet i Ty – Program Szkoleń
Kompetencji Cyfrowych
Dorosłych Mieszkańców Toszka

7.

Wzrost bezpieczeństwa
Gminy Toszek poprzez
doposażenie gminnej jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kotulinie w sprzęt niezbędny
do przeciwdziałania i usuwania
skutków klęsk żywiołowych
oraz przygotowanie
do włączenia do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

8.

Budowa kanalizacji dla rejonu
ulic Ogrodowej, Młyńskiej,
Wiejskiej, Podwale, Piastowskiej
i Limanowskiego, Tarnogórskiej,
Gliwickiej, Morcinka,
Eichendorffa, CurieSkłodowskiej i Reymonta
w Toszku

93.608,88

146.923,50

25.231,36

28.928,15

248.486,13

3.527.249,31
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93.608,88

Wniosek nie otrzymał
dofinansowania
ze względu na brak
środków finansowych

73.461,77

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej
kwocie i został
zrealizowany w 2019 r.
- zadanie zakończone
oraz rozliczone

19.405,56

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej
kwocie i został
zrealizowany w 2019 r.
- zadanie zakończone
oraz rozliczone

28.928,15

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej
kwocie i został
zrealizowany w 2019 r.
- zadanie zakończone
oraz rozliczone

200.684,52

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej
kwocie i został
zrealizowany w 2019 r.
- zadanie zakończone
oraz rozliczone

3.350.886,84

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej
kwocie i jest w trakcie
realizacji
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9.

Parkuj i jedź - budowa centrum
przesiadkowego w Toszku

10.

Demontaż i utylizacja wodociągu
azbestowo-cementowego
wraz z jego odtworzeniem
z materiałów obojętnych
dla zdrowia w miejscowości
Paczynka w rejonie ul. Wiejskiej

11.

„Nowa jakość pomocy społecznej
w Gminie Toszek”

4.051.022,02

293.033,72

372.951,25

1.830.375,79

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej
kwocie i jest w trakcie
realizacji

196.103,92

Wniosek oceniony
pozytywnie
- brak decyzji
o przyznaniu
dofinansowania

314.232,31

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej
kwocie i jest w trakcie
realizacji
(planowany termin
zakończenia:
30 września 2020 r.)

12.

13.

14.

15.

„Program profilaktyki
nowotworu gruczołu krokowego
dla mężczyzn zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek
w wieku 50-69 lat”,
czas realizacji: lata 2019-2022

„Wymiana oświetlenia
w świetlicy wiejskiej
w Boguszycach na lampy LED”

„Zielony Kotliszowicki Skwer”

„Zielone Płuca Kotulina”

118.846,32

1.220,00

1.220,00

1.220,00
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19.807,72

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej
kwocie
- zadanie w 2019 r.
zakończone
i rozliczone

1.220,00

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej
kwocie
- zadanie
zrealizowano

1.220,00

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej
kwocie
- zadanie zrealizowano

1.220,00

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej
kwocie
- zadanie zrealizowano

Raport o stanie Gminy Toszek za rok 2019
________________________________________________________________________________________________

16.

„Kwitnący Plac Zabaw
w Paczynie”

17.

„Kraina przedszkolaka - wzrost
dostępności do edukacji
przedszkolnej w gminie Toszek”

1.220,00

304.059,35

1.220,00

258.450,45

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej
kwocie
- zadanie zrealizowano

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
- zadanie w trakcie
realizacji

(realizacja trwa od 2018 r.)

18.

19.

20.

Na edukacyjnym szlaku –
programy wspierania uczniów
w Szkole Podstawowej
im. Ireny Sendler w Toszk
oraz w Szkole Podstawowej
im. Gustawa Morcinka w Toszku

Świat wokół nas – rozwijamy
uzdolnienia naszych uczniów

ERASMUS+ recykling dla życia

388.055,00

321.840,80

388.055,00

321.840,80

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
- zadanie w trakcie
realizacji

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
- zadanie w trakcie
realizacji

przez Szkołę Podstawową
w Kotulinie, Paczynie
i w Pniowie

129.149,47

129.149,47

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
- zadanie w trakcie
realizacji
przez Szkołę Podstawową
im. Gustawa Morcinka
w Toszku

21.

ERASMUS+

200.573,36

200.573,36

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
- zadanie w trakcie
realizacji
przez Szkołę Podstawową
im. Gustawa Morcinka
w Toszku

22.

Odkrywamy świat nauki

405.030,55

405.030,55

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
- zadanie w trakcie
realizacji
przez Szkołę Podstawową
w Kotulinie, Paczynie
i w Pniowie
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23.

Aktywna tablica – zakup sprzętu
multimedialnego na potrzeby
placówek oświatowych

28.000,00

Narodowy Program
Czytelnictwa

15.000,00

25.

Wzrost efektywności
energetycznej w Gminie Toszek
poprzez wymianę istniejących
źródeł ciepła oraz
termomodernizację budynków

1.284.964,69

26.

Remont wraz z programem
postępowania
konserwatorskiego
dla fragmentu osuniętego muru
obronnego

24.

21.000,00

12.000,00

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
- zadanie zrealizowano
dla Szkoły Podstawowej
im. Gustawa Morcinka
w Toszku oraz Szkoły
Podstawowej w Kotulinie

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
- zadanie w trakcie
realizacji
przez Szkołę Podstawowej
im. Gustawa Morcinka
w Toszku

230.526,38

1.092.219,98

Wniosek nie otrzymał
dofinansowania

124.435,00

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
- zadanie zostało
zrealizowane

źródło: opracowanie własne

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów,
na które otrzymano dofinansowanie wyniosła: 12.280.723,27 zł, w tym wysokość otrzymanego
dofinansowania wyniosła: 9.137.027,84 zł.
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Rysunek 49
Etapy prac konserwatorskich dla fragmentu osuniętego muru obronnego Zamku w Toszku

PRZED

PO

źródło: Centrum Kultury Zamek w Toszku

Dodatkowo w ramach wyrównania 0,4% subwencji oświatowej dla
Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku pozyskano 75.000,00 zł na zakup
i wyposażenie nowej pracowni przyrodniczej z wykorzystaniem do prowadzania zajęć
geografii, biologii, chemii i fizyki.
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Rysunek 50
Tablica interaktywna zakupiona dla Szkoły Podstawie w Paczynie
w ramach realizacji projektu „ Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów”

źródło: Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek

Jednocześnie ilość realizowanych inwestycji/ projektów, a tym samym ich koszt
całkowity z roku na rok rośnie (tendencję wzrostową obrazuje wykres 8).
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Wykres 8
Wysokość inwestycji (projektów) realizowanych w latach 2017-2019
w stosunku do wysokości otrzymanych dotacji z innych źródeł

Wysokość inwestycji realizowanych
w latach 2017-2019 w porównaniu z wysokością otrzymanych
dotacji ze źródeł zewnętrznych
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Otrzymane dofinansowanie

źródło: opracowanie własne
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Rozdział III
Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Toszku
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Toszka jest organem wykonawczym gminy,
do którego zadań należy w szczególności wykonywanie uchwał rady gminy.
Liczba uchwał podjętych w 2019 r. przez Radę Miejską w Toszku wyniosła
238 – wszystkie zostały podjęte z inicjatywy Burmistrza Toszka.
Z kolei liczba uchwał w stosunku, do których wydano rozstrzygnięcia nadzorcze
w odniesieniu do całego aktu wyniosła 9, w odniesieniu do części aktu – 5.
W 2019 r. nie zapadł żaden wyrok sądowy stwierdzający nieważność całego aktu.
Tabela 7
Sposób realizacji uchwał Rady Miejskiej w Toszku podjętych w 2019 r. z inicjatywy Burmistrza

Lp.

Numer i data
uchwały

1.

IV/19/2019
30.01.2019

2.

IV/20/2019
30.01.2019

3.

IV/21/2019
30.01.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek
na lata 2019-2021

4.

IV/22/2019
30.01.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2019

5.

IV/23/2019
30.01.2019

w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego
do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania
dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w domu i szkole”
na lata 2019-2023

6.

IV/24/2019
30.01.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie
Toszek na lata 2019-2021

7.

IV/25/2019
30.01.2019

Przedmiot sprawy
(uchwała w sprawie)
w sprawie przekazania petycji
według właściwości
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny
w Gminie Toszek na lata 2019-2021

w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem
działki 1 obręb Kotliszowice, stanowiącej
własność Gminy Toszek
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Sposób wykonania uchwały

- wykonana
- uchwała w trakcie realizacji
– trzyletni program zrealizowany
w części dotyczącej 2019 r.
- uchwała w trakcie realizacji
– trzyletni program zrealizowany
w części dotyczącej 2019 r.
- wykonana

- uchwała w trakcie realizacji
– pięcioletni program rządowy
zrealizowany został w części
dotyczącej 2019 r.

- uchwała w trakcie realizacji
– trzyletni program zrealizowany
został w części dotyczącej 2019 r.

- wykonana – umowa dzierżawy
zawarta z dzierżawcą na okres 10
lat
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8.

9.

10.

11.

12.

IV/26/2019
30.01.2019

w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem
działki 80/4 obręb Kotulin, stanowiącej
własność Gminy Toszek

- wykonana – umowa dzierżawy
zawarta z dzierżawcą na okres 10
lat

IV/27/2019
30.01.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej
numerami działek: 164
i 438/170 obręb Proboszczowice, stanowiącej
własność Gminy Toszek

- wykonana – umowa dzierżawy
zawarta z dzierżawcą na okres 10
lat

IV/28/2019
30.01.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej
numerem działki 79 obręb Toszek, stanowiącej
własność Gminy Toszek

IV/29/2019
30.01.2019

w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
nieruchomości oznaczonej numerem działki
249/142 obręb Toszek, stanowiącej własność
Gminy Toszek

IV/30/2019
30.01.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej
numerem działki 286/76 obręb Toszek,
stanowiącej własność Gminy Toszek

IV/31/2019
30.01.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej
numerem działki 287/75 obręb Toszek,
stanowiącej własność Gminy Toszek

14.

IV/32/2019
30.01.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej
numerami działek: 12, 13, 14, 31, 32, 33, 47
obręb Wilkowiczki, stanowiącej własność
Gminy Toszek

15.

IV/33/2019
30.01.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek
na rok 2019

16.

IV/34/2019
30.01.2019

13.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Toszek
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- wykonana – umowa dzierżawy
zawarta z dzierżawcą na okres 10
lat

- wykonana – umowa dzierżawy
zawarta z dzierżawcą na okres 10
lat

- wykonana – umowa dzierżawy
zawarta z dzierżawcą na okres 10
lat

- wykonana – umowa dzierżawy
zawarta z dzierżawcą na okres 10
lat

- wykonana – umowa dzierżawy
zawarta z dzierżawcą na okres 10
lat
- sposób realizacji został opisany
w sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok
2019
- sposób realizacji został opisany
w sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok
2019
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w sprawie ustalenia wysokości
dopłaty do taryfy
za odprowadzanie ścieków na rok 2019

− wykonana – ustalono opłatę na
poziomie 1 zł/m3 brutto. Dochód
z tego tytułu w 2019 r. wyniósł
113.824,13 zł

17.

IV/35/2019
30.01.2019

18.

IV/36/2019
30.01.2019

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu
położonego w sołectwie Boguszyce

19.

IV/37/2019
30.01.2019

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego
w sołectwie Ciochowice

20.

IV/38/2019
30.01.2019

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych
w sołectwach Kotulin oraz Płużniczka

- na podstawie rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Śląskiego
z dnia 7 marca 2019 r. stwierdzono
nieważność uchwały w całości

21.

IV/39/2019
30.01.2019

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Toszek dla terenu położonego
w sołectwie Pniów

- na podstawie rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Śląskiego
z dnia 8 marca 2019 r. stwierdzono
nieważność uchwały w całości

22.

IV/40/2019
30.01.2019

w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Toszek w rejonie Sroczej Góry

- na podstawie rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Śląskiego
z dnia 8 marca 2019 r. stwierdzono
nieważność uchwały w całości

IV/41/2019
30.01.2019

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Toszek
dla terenów zainwestowanych
i rozwojowych miasta Toszek

- na podstawie rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Śląskiego
z dnia 8 marca 2019 r. stwierdzono
nieważność uchwały w całości

24.

IV/42/2019
30.01.2019

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Toszku
do załatwienia indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej dotyczących
zryczałtowanego dodatku energetycznego,
o którym mowa w ustawie z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)

- na podstawie rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Śląskiego
z dnia 7 marca 2019 r. stwierdzono
nieważność uchwały w części
§ 1 uchwały w zakresie wyrazów
“i zaświadczeń”,
- w pozostałej części obowiązująca/
w trakcie realizacji

25.

V/43/2019
27.02.2019

w sprawie przyjęcia planu pracy
Rady Miejskiej w Toszku na rok 2019

26.

V/44/2019
27.02.2019

23.

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych
Rady Miejskiej w Toszku na rok 2019
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− na podstawie rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Śląskiego
z dnia 8 marca 2019 r. stwierdzono
nieważność uchwały w całości

- wykonana

- wykonana

- wykonana
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27.

V/45/2019
27.02.2019

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Boguszyce

28.

V/46/2019
27.02.2019

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Ciochowice

29.

V/47/2019
27.02.2019

30.

V/48/2019
27.02.2019

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Kotulin

31.

V/49/2019
27.02.2019

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Ligota Toszecka

32.

V/50/2019
27.02.2019

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Paczyna

33.

V/51/2019
27.02.2019

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Paczynka

34.

35.

36.

V/52/2019
27.02.2019

V/53/2019
27.02.2019

V/54/2019
27.02.2019

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Kotliszowice

- wykonana;
- zmiana dotyczyła wydłużenia
okresu kadencji Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej do 5 lat licząc od dnia
wyborów
- wykonana ;
- zmiana dotyczyła wydłużenia
okresu kadencji Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej do 5 lat licząc od dnia
wyborów
- wykonana;
- zmiana dotyczyła wydłużenia
okresu kadencji Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej do 5 lat licząc od dnia
wyborów
- wykonana;
- zmiana dotyczyła wydłużenia
okresu kadencji Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej do 5 lat licząc od dnia
wyborów
- wykonana;
- zmiana dotyczyła wydłużenia
okresu kadencji Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej do 5 lat licząc od dnia
wyborów
- wykonana;
- zmiana dotyczyła wydłużenia
okresu kadencji Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej do 5 lat licząc od dnia
wyborów
- wykonana;
- zmiana dotyczyła wydłużenia
okresu kadencji Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej do 5 lat licząc od dnia
wyborów

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Pawłowice

- wykonana;
- zmiana dotyczyła wydłużenia
okresu kadencji Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej do 5 lat licząc od dnia
wyborów

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Pisarzowice

- wykonana;
- zmiana dotyczyła wydłużenia
okresu kadencji sołtysa oraz Rady
Sołeckiej do 5 lat licząc od dnia
wyborów

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Płużniczka

- wykonana;
- zmiana dotyczyła wydłużenia
okresu kadencji Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej do 5 lat licząc od dnia
wyborów
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37.

38.

39.

V/55/2019
27.02.2019

V/56/2019
27.02.2019

V/57/2019
27.02.2019

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Pniów

- wykonana;
- zmiana dotyczyła wydłużenia
okresu kadencji Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej do 5 lat licząc od dnia
wyborów

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Proboszczowice

- wykonana;
- zmiana dotyczyła wydłużenia
okresu kadencji Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej do 5 lat licząc od dnia
wyborów

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Sarnów

- wykonana;
- zmiana dotyczyła wydłużenia
okresu kadencji Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej do 5 lat licząc od dnia
wyborów

40.

V/58/2019
27.02.2019

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Wilkowiczki

- wykonana;
- zmiana dotyczyła wydłużenia
okresu kadencji Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej do 5 lat licząc od dnia
wyborów

41.

V/59/2019
27.02.2019

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Osiedla Oracze

- wykonana;
- zmiana dotyczyła wydłużenia
okresu kadencji Zarządu do 5 lat
licząc od dnia wyborów

42.

V/60/2019
27.02.2019

w sprawie określenia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Toszek w 2019 roku”

43.

V/61/2019
27.02.2019

w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb
w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2019

V/62/2019
27.02.2019

w sprawie przyjęcia lokalnego programu
osłonowego pt. „Wieloletni program osłonowy
Gminy Toszek
w zakresie dożywiania dzieci
i młodzieży” na lata 2019-2023

- uchwała w trakcie realizacji
– pięcioletni program
zrealizowany w części dotyczącej
2019 r.

V/63/2019
27.02.2019

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
na świadczenia z pomocy społecznej w formie
posiłku lub świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023

- uchwała w trakcie realizacji
– pięcioletni program
zrealizowany
w części dotyczącej 2019 r.

44.

45.
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- wykonana – program został
zrealizowany zgodnie
z założeniami

- wykonana
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46.

47.

V/64/2019
27.02.2019

V/65/2019
27.02.2019

w sprawie udzielenia w 2019 r.
z budżetu Gminy Toszek dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Gliwickiemu
na realizację budowy chodnika przy drodze
powiatowej 2913S w miejscowości Paczyna

- wykonana – w 2019 r. z budżetu
Gminy Toszek udzielono dotacji
celowej w wysokości 49.500,00 zł
na rzecz Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej
w Toszku
−

wykonana – w 2019 r. udzielono
pomocy finansowej na realizację
inwestycji budowy chodnika
w Paczynie – etap V w wysokości
300.000,00 zł

-

sposób realizacji został opisany
w sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok
2019
sposób realizacji został opisany
w sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok
2019

48.

V/66/2019
27.02.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek
na rok 2019

49.

V/67/2019
27.02.2019

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Toszek

50.

V/68/2019
27.02.20919

w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Toszek”

− wykonana

51.

V/69/2019
27.02.2019

w sprawie przekazania petycji według
właściwości

- wykonana

52.

VI/70/2019
27.03.2019

w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania
za 2018 rok z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2016-2018
wraz ze wskazaniem potrzeb

53.

VI/71/2019
27.03.2019

w sprawie przyjęcia Raportu
z wykonania w 2018 roku Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Toszek na lata 2016-2018

-

54.

VI/72/2019
27.03.2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik
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- wykonana – sprawozdanie
zostało przyjęte

-

wykonana – raport został
przyjęty

- wykonana – obowiązywała
do dnia 31 marca 2020 r. (uchylona
uchwałą nr XVII/274/2020 Rady
Miejskiej w Toszku z dnia
3 marca 2020 r.);
- straciła moc uchwała nr
XXII/151/2016 z dnia
31 maja 2016r. Rady Miejskiej
w Toszku z dnia
31 maja 2016r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik
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VI/73/2019
27.03.2019

w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych

- wykonana w 2019 r.;
- uchylona w 2020 r. Uchwałą
nr XVII/276/2020 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 3 marca 2020 r.

56.

VI/74/2019
27.03.2019

w sprawie określenia warunków
i trybu składania za pomocą środków
komunikacji elektronicznej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych

- wykonana w 2019 r.
- uchylona w 2020 r. uchwałą
nr XVII/276/2020 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 3 marca 2020 r.
- moc straciła uchwała
nr XXIII/161/2016 z dnia
29 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 29 czerwca 2016 r.

57.

VI/75/2019
27.03.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek
na rok 2019

58.

VI/76/2019
27.03.2019

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Toszek

59.

VI/77/2019
27.03.2019

60.

VI/78/2019
27.03.2019

w sprawie przekazania petycji według
właściwości

61.

VII/79/2019
24.04.2019

w sprawie przyjęcia sprawozdania
Burmistrza Toszka z realizacji
„Programu współpracy Gminy Toszek
w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”

62.

VII/80/2019
24.04.2019

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy
Społecznej za rok 2018
dla Gminy Toszek

- wykonana – ocena zasobów
została przyjęta

63.

VII/81/2019
24.04.2019

w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły
Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku

- na podstawie rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Śląskiego
z dnia 29 maja 2019 r. stwierdzono
nieważność uchwały w całości

64.

VII/82/2019
24.04.2019

w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły
Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku

- na podstawie rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Śląskiego
z dnia 29 maja 2019 r. stwierdzono
nieważność uchwały w całości

55.

w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów
skutecznych działań wpływających na poprawę
jakości powietrza w Polsce
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- sposób realizacji został opisany
w sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok
2019
- sposób realizacji został opisany
w sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok
2019
- wykonana

- wykonana

- wykonana – sprawozdanie
zostało przyjęte

Raport o stanie Gminy Toszek za rok 2019
________________________________________________________________________________________________

65.

VII/83/2019
24.04.2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych
przez gminę Toszek oraz określenia granic
ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

66.

VII/84/2019
24.04.2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Toszek

- wykonana

67.

VII/85/2019
24.04.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek
na rok 2019

- sposób realizacji został opisany
w sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok
2019

68.

VII/86/2019
24.04.2019

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Toszek

- sposób realizacji został opisany
w sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok
2019

69.

VII/87/2019
24.04.2019

70.

VII/88/2019
24.04.2019

71.

72.

w sprawie zmiany uchwały
nr XXX/204/2017 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie
zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego,
podatku leśnego i podatku od nieruchomości,
od osób fizycznych oraz zasad wynagrodzenia
za inkaso na terenie sołectw
w sprawie zmiany uchwały
nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie
zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Toszek oraz zasad
wynagrodzenia za inkaso
na terenie sołectw

VIII/89/2019
29.05.2019

w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości oznaczonej
numerami działek: 67 i 273/75 obręb
Ciochowice, stanowiącej własność Gminy
Toszek

VIII/90/2019
29.05.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej
numerami działek: 213/64 i 214/64
obręb Ciochowice, stanowiącej własność
Gminy Toszek
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- wykonana

- wykonywana – w trakcie realizacji;
- obowiązująca

- wykonywana – w trakcie realizacji;
- obowiązująca

- wykonana – umowa dzierżawy
zawarta z dzierżawcą na okres 10
lat

- wykonana – umowa dzierżawy
zawarta z dzierżawcą na okres 10
lat
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73.

VIII/91/2019
29.05.2019

w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale nr XLVI/505/2014
Rady Miejskiej w Toszku z dnia
25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie, pobieranych przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz form dofinansowania i specjalności,
na które dofinansowanie jest przyznawane

74.

VIII/92/2019
29.05.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek
na rok 2019

- sposób realizacji został opisany
w sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok
2019

75.

IX/93/2019
26..06.2019

zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa
Ciochowice

- wykonana;
- zmiana dotyczyła zmiany liczby
członków Rady Sołeckiej

76.

IX/94/2019
26.06.2019

w sprawie powołania zespołu
do spraw zaopiniowania kandydatów
na ławników do sądów powszechnych
na kadencję 2020-2023

- wykonana

77.

IX/95/2019
26.06.2019

w sprawie przekazania wniosku według
właściwości

- wykonana

78.

IX/96/2019
26.06.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Dyrektora Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”

79.

IX/97/2019
26..06.2019

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Toszku

80.

IX/98/2019
26.06.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek
na rok 2019

- sposób realizacji został opisany
w sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok
2019

81.

IX/99/2019
26.06.2019

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka
wotum zaufania

- wykonana – udzielono wotum
zaufania

82.

IX/100/2019
26.06.2019

83.

IX/101/2019
26.06.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Toszek za rok 2018
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka
absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Toszek
za rok 2018
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- wykonana

- wykonana – skargę uznano
za bezzasadną

- wykonana

- wykonana – sprawozdanie
zatwierdzono

- wykonana - absolutorium zostało
udzielone
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84.

IX/102/2019
26.06.2019

85.

IX/103/2019
26.06.2019

86.

IX/104/2019
26.06.2019

w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Toszek”

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Toszek dla terenu
położonego w sołectwie Boguszyce

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Toszek
dla terenów położonych w sołectwach Kotulin
oraz Płużniczka

87.

IX/105/2019
26.06.2019

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Toszek dla terenu
położonego w sołectwie Pniów

88.

IX/106/2019
26.06.2019

w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Toszek
w rejonie Sroczej Góry
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- na podstawie rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Śląskiego
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
stwierdzono nieważność uchwały
w części określonej w § 1,
- w pozostałej części obowiązująca/
w trakcie realizacji

- wykonana

- wykonana

- na podstawie rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Śląskiego
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
stwierdzono nieważność uchwały
w części określonej w § 5 ust. 1
pkt 5, § 5 ust.2 pkt 2 lit. c,
§ 12 tekstu uchwały oraz
załącznika Nr 1 do uchwały
w zakresie ustaleń dla terenu łąk,
pastwisk i sadów o systemie ZŁ.,
- w pozostałej części obowiązująca/
w trakcie realizacji

- wykonana
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w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Toszek
dla terenów zainwestowanych
i rozwojowych miasta Toszek

- na podstawie rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Śląskiego
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
stwierdzono nieważność uchwały
w części określonej w § 5 ust. 1
pkt 3 i 5, § 5 ust. 2 pkt 3 lit. a, § 5
ust. 2 pkt 2 lit. a i e , § 5 ust. 2 pkt 4
lit. a i b, § 6 ust. 3 i 4, § 7 ust. 2 pkt
1 lit. b, § 9 ust. 3 pkt 1 i w § 17 pkt
1 w zakresie oznaczenia MN, § 10
tekstu uchwały oraz załącznika Nr
4 do uchwały w zakresie ustaleń
dla terenu zabudowy
mieszkaniowej o symbolu MN,
§ 14 tekstu uchwały oraz
załącznika Nr 2 i Nr 3 do uchwały
w zakresie ustaleń dla terenów
zieleni urządzonej o symbolach 1
ZU-3 ZU.,
- w pozostałej części obowiązująca/
w trakcie realizacji

89.

IX/107/2019
26.06.2019

90.

X/108/2019
4.07.2019

w sprawie zasięgnięcia
od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydacie na ławnika

91.

X/109/2019
4.07.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Toszku

- wykonana – skarga została uznana
za zasadną

92.

X/110/2019
4.07.2019

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych
w sołectwach Boguszyce, Ciochowice,
Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka,
Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka,
Pniów, Sarnów, Wilkowiczki
oraz w mieście Toszek

- na podstawie rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Śląskiego
z dnia 12 sierpnia 2019 r.
stwierdzono nieważność uchwały
w całości

93.

X/111/2019
4.07.2019

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów
obwodnicy miasta Toszek

- wykonana

94.

X/112/2019
4.07.2019

w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

- wykonana

95.

XI/113/2019
21.08.2019

w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika
na kadencję 2020-2023
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- wykonana

- wykonana
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XI/114/2019
21.08.2019

w sprawie zmiany uchwały
nr XXXIX/324/2017 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
im. Gustawa Morcinka w Toszku w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka
w Toszku

- wykonana

XI/115/2019
21.08.2019

w sprawie zmiany uchwały
nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

- wykonana

XI/116/2019
21.08.2019

w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
nieruchomości oznaczonej numerem działki 65
obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy
Toszek

- wykonana – umowa dzierżawy
zawarta na okres 10 lat

XI/117/2019
21.08.2019

w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
nieruchomości oznaczonej numerem działki 73
obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy
Toszek

- wykonana – umowa dzierżawy
zawarta na okres 10 lat

XI/118/2019
21.08.2019

w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
nieruchomości oznaczonej numerem działki 74
obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy
Toszek

- wykonana – umowa dzierżawy
zawarta na okres 10 lat

101.

XI/119/2019
21.08.2019

w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
nieruchomości oznaczonej numerem działki
1189/159 obręb Paczyna, stanowiącej własność
Gminy Toszek

- wykonana – umowa dzierżawy
zawarta na okres 10 lat

102.

XI/120/2019
21.08.2019

96.

97.

98.

99.

100.

103.

XI/121/2019
21.08.2019

w sprawie pozbawienia kategorii
i wyłączenia z użytkowania części drogi
gminnej Proboszczowice-Szklarnia
w sprawie apelu do władz publicznych
Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie skutecznych
działań i likwidację zagrożeń jakie stwarzają
odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie
państwowym Zakłady Chemiczne „Tarnowskie
Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji
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- wykonana

- wykonana
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- sposób realizacji został opisany
w sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok
2019

104.

XI/122/2019
21.08.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek
na rok 2019

105.

XI/123/2019
21.08.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Burmistrza Toszka

- wykonana – skargę uznano
za bezzasadną

XI/124/2019
21.08.2019

w sprawie rozpatrzenia petycji

- wykonana - petycja uznana
za zasadną

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

XII/125/2019
25.09.2019

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
pisarskiej w Uchwale
Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Cichowice

XII/126/2019
25.09.2019

w sprawie ustalenia warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich
ponoszenia oraz trybu ich pobierania

- wykonywana – w trakcie realizacji

XII/127/2019
25.09.2019

w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania
wysokości dodatków motywacyjnego,
funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy
oraz szczegółowych zasad ich przyznawania,
sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych
zastępstw, wysokości i warunków wypłacania
nagród dla nauczycieli

- na podstawie rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Śląskiego
z dnia 31 października 2019 r.
stwierdzono nieważność uchwały
w całości

XII/128/2019
25.09.2019

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ul. Górnośląskiej
w Toszku – droga powiatowa
nr 2990S oraz ul. Ludowej w Toszku
– droga powiatowa nr 2988S

- wykonana

XII/129/2019
25.09.2019

w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu
dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Toszek” oraz przekazania
go do zaopiniowania Dyrektorowi
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie

- wykonana

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek
na rok 2019

− sposób realizacji został opisany
w sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok
2019

XII/130/2019
25.09.2019
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- wykonana;
- zmiana dotyczyła sprostowania
oczywistej omyłki pisarskiej
poprzez zastąpienie wyrazu
„Cichowice” wyrazem
„Ciochowice”
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−

sposób realizacji został opisany
w sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok
2019

113.

XII/131/2019
25.09.2019

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Toszek

114.

XII/132/2019
25.09.2019

w sprawie przekazania petycji według
właściwości

- wykonana

115.

XIII/133/2019
30.10.2019

w sprawie wyrażenia zgody
na utworzenie jednoosobowej spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
Gminy Toszek pod firmą
„Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Toszku”

- wykonana

116.

XIII/134/2019
30.10.2019

w sprawie powołania Pani Alicji Kałmuk
w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej

- wykonana

117.

XIII/135/2019
30.10.2019

w sprawie powołania Pani Ireny Klausa
w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej

- wykonana

118.

XIII/136/2019
30.10.2019

w sprawie powołania Pani Magdaleny Krzepisz
w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej

- wykonana

119.

XIII/137/2019
30.10.2019

w sprawie powołania
Pana Ireneusza Maleńskiego w skład
Społecznej Komisji Mieszkaniowej

- wykonana

120.

XIII/138/2019
30.10.2019

w sprawie powołania Pani Małgorzaty
Pawłowskiej-Woźniak w skład Społecznej
Komisji Mieszkaniowej

- wykonana

121.

XIII/139/2019
30.10.2019

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków
poniesionych za świadczenia z pomocy
społecznej udzielonych w formie usług, pomocy
rzeczowej, posiłków zasiłków okresowych
i zasiłków celowych, przyznanych pod
warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań
własnych gminy

122.

XIII/140/2019
30.10.2019

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych
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- wykonywana – w trakcie
realizacji

- wykonywana – w trakcie
realizacji
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123.

XIII/141/2019
30.10.2019

124.

XIII/142/2019
30.10.2019

125.

XIII/143/2019
30.10.2019

126.

127.

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 24/13, o powierzchni 0,0574
ha, km. 9, dla którego Sąd Rejonowy
w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą
nr GLG1/00035305/9 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
1, stanowiącej własność Gminy Toszek
w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 24/13, o powierzchni 0,0210
ha, km. 9 dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach
prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00035305/9 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
6, stanowiącej własność Gminy Toszek
w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 173/14,
o powierzchni 0,0364 ha, km. 9,
dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi
księgę wieczystą nr GLG1/00037089/2
z przeznaczeniem pod ogródek warzywny,
oznaczony numerem 2, stanowiącej własność
Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa o dzierżawę zostanie
podpisana w późniejszym
terminie, tj. po złożeniu wniosku
o dzierżawę

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa o dzierżawę zostanie
podpisana w późniejszym
terminie, tj. po złożeniu wniosku
o dzierżawę

- wykonana – umowa dzierżawy
zawarta na czas nieoznaczony

XIII/144/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 278/43, o powierzchni
0,021 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy
w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą
nr GLG1/00034048/2
z przeznaczeniem pod ogródek warzywny,
oznaczony numerem 16, stanowiącej własność
Gminy Toszek

- wykonana – umowa dzierżawy
zawarta na czas nieoznaczony

XIII/145/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 278/43,
o powierzchni 0,0156 ha, km. 1,
dla której Sąd Rejonowy
w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą
nr GLG1/00034048/2
z przeznaczeniem pod ogródek warzywny,
oznaczony numerem 17, stanowiącej własność
Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa o dzierżawę zostanie
podpisana w późniejszym
terminie, tj. po złożeniu wniosku
o dzierżawę
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128.

129.

130.

131.

132.

XIII/146/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 278/43,
o powierzchni 0,0400 ha, km. 1,
dla której Sąd Rejonowy
w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą
nr GLG1/00034048/2
z przeznaczeniem pod ogródek warzywny,
oznaczony numerem 18, stanowiącej własność
Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa o dzierżawę zostanie
podpisana w późniejszym
terminie, tj. po złożeniu wniosku
o dzierżawę

XIII/147/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpieni
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 278/43, o powierzchni 0,0462
ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach
prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00034048/2 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
27, stanowiącej własność Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa o dzierżawę zawarta
na czas nieoznaczony

XIII/148/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 278/43, o powierzchni
0,0200 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy
w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00034048/2 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
31, stanowiącej własność Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa o dzierżawę zostanie
podpisana w późniejszym
terminie, tj. po złożeniu wniosku
o dzierżawę

XIII/149/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 279/45,
o powierzchni 0,0217 ha, km. 1,
dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi
księgę wieczystą nr GL1G/00034047/5
z przeznaczeniem pod ogródek warzywny,
oznaczony numerem 3, stanowiącej własność
Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa o dzierżawę zostanie
podpisana w późniejszym
terminie, tj. po złożeniu wniosku
o dzierżawę

XIII/150/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 279/45, o powierzchni
0,023 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy
w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00034047/5 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
10, stanowiącej własność Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa o dzierżawę zostanie
podpisana w późniejszym
terminie, tj. po złożeniu wniosku
o dzierżawę
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133.

134.

135.

136.

137.

138.

XIII/151/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 281/45, o powierzchni 0,0190
ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach
prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00033861/02 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
6, stanowiącej własność Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa o dzierżawę zostanie
podpisana w późniejszym
terminie, tj. po złożeniu wniosku
o dzierżawę

XIII/152/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej
numerami działek 304/25 i 305/25, stanowiącej
własność Gminy Toszek

- wykonana– w trakcie realizacji;
- umowa o dzierżawę zawarta
na czas nieoznaczony

XIII/153/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 348/2, o powierzchni 0,0332
ha, km. 10, dla której Sąd Rejonowy
w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00035315/2 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
6, stanowiącej własność Gminy Toszek

- wykonana– w trakcie realizacji;
- umowa o dzierżawę zawarta
na czas nieoznaczony

XIII/154/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 348/2, o powierzchni 0,0760
ha, km. 10, dla której Sąd Rejonowy
w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00035315/2 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
7, stanowiącej własność Gminy Toszek

- wykonana– w trakcie realizacji;
- umowa o dzierżawę zawarta
na czas nieoznaczony

XIII/155/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości będącej częścią
działki nr 348/2, o powierzchni 0,0800 ha,
km. 10, dla której Sąd Rejonowy
w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00035315/2 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
8, stanowiącej własność Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa o dzierżawę zostanie
podpisana w późniejszym
terminie, tj. po złożeniu wniosku
o dzierżawę

XIII/156/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości będącej częścią
działki nr 413/200, o powierzchni 0,0226 ha,
km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach
prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00067933/3 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
1, stanowiącej własność Gminy Toszek

- wykonana– w trakcie realizacji;
- umowa o dzierżawę zawarta
na czas nieoznaczony
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139.

140.

141.

142.

143.

144.

XIII/157/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 413/200, o powierzchni 0,0154
ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach
prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00067933/3 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
4, stanowiącej własność Gminy Toszek

- wykonana– w trakcie realizacji;
- umowa o dzierżawę zawarta
na czas nieoznaczony

XIII/158/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 413/200, o powierzchni
0,0172 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy
w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00067933/3 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
5, stanowiącej własność Gminy Toszek

- wykonana– w trakcie realizacji;
- umowa o dzierżawę zawarta
na czas nieoznaczony

XIII/159/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 488/4, stanowiącej własność
Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa o dzierżawę zostanie
podpisana w późniejszym
terminie, tj. po złożeniu wniosku
o dzierżawę

XIII/160/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0280
ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach
prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
19, stanowiącej własność Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa o dzierżawę zostanie
podpisana w późniejszym
terminie, tj. po złożeniu wniosku
o dzierżawę

XIII/161/2019
30.10.2019

XIII/162/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0300
ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach
prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
20, stanowiącej własność Gminy Toszek
w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości będącej częścią
działki nr 606/43, o powierzchni 0,0270 ha, km.
1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach
prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
28, stanowiącej własność
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- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa o dzierżawę zostanie
podpisana w późniejszym
terminie, tj. po złożeniu wniosku
o dzierżawę

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa o dzierżawę zostanie
podpisana w późniejszym
terminie, tj. po złożeniu wniosku
o dzierżawę
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145.

146.

147.

148.

149.

XIII/163/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0410
ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach
prowadzi księgę wieczystą nr
GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
35, stanowiącej własność Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa o dzierżawę zostanie
podpisana w późniejszym
terminie, tj. po złożeniu wniosku
o dzierżawę

XIII/164/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości będącej częścią
działki nr 606/43, o powierzchni 0,0410 ha, km.
1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach
prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
36, stanowiącej własność Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa o dzierżawę zostanie
podpisana w późniejszym
terminie, tj. po złożeniu wniosku
o dzierżawę

XIII/165/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości będącej częścią
działki nr 606/43, o powierzchni 0,0378 ha,
km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach
prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
37, stanowiącej własność Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji
- umowa dzierżawy zawarta
na czas nieoznaczony

XIII/166/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości będącej częścią
działki nr 606/43, o powierzchni 0,0350 ha,
km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach
prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
38, stanowiącej własność Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa o dzierżawę zostanie
podpisana w późniejszym
terminie, tj. po złożeniu wniosku
o dzierżawę

XIII/167/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 1032/209, o powierzchni
0,0420 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy
w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
1, stanowiącej własność Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji
- umowa dzierżawy zawarta
na czas nieoznaczony
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150.

151.

152.

XIII/168/2019
30.10.2019

XIII/169/2019
30.10.2019

XIII/170/2019
30.10.2019

153.

XIII/171/2019
30.10.2019

154.

XIII/172/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 1032/209, o powierzchni
0,0361 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy
w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
7, stanowiącej własność Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji
- umowa dzierżawy zawarta
na czas nieoznaczony

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 1032/209, o powierzchni
0,0396 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy
w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
12, stanowiącej własność Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji
- umowa dzierżawy zawarta
na czas nieoznaczony

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 1032/209, o powierzchni
0,4000 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy
w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
13, stanowiącej własność Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji
- umowa dzierżawy zawarta
na czas nieoznaczony

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 1032/209, o powierzchni
0,0399 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w
Gliwicach prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00035316/9
z przeznaczeniem pod ogródek warzywny,
oznaczony numerem 14, stanowiącej własność
Gminy Toszek
w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości będącej częścią
działki nr 1474/62, o powierzchni 0,0065 ha,
km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach
prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00033853/1 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem
1, stanowiącej własność Gminy Toszek
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- wykonana – w trakcie realizacji
- umowa dzierżawy zawarta
na czas nieoznaczony

- wykonana – w trakcie realizacji
- umowa dzierżawy zawarta na
czas nieoznaczony
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155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

XIII/173/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości będącej
częścią działki nr 1644/200, stanowiącej
własność Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa dzierżawy zawarta na
czas nieoznaczony

XIII/174/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu zabudowanej nieruchomości
stanowiącej działkę nr 75/4, będącej własnością
Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/175/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu gruntu zabudowanego garażem
blaszanym, stanowiącego działkę nr 588/218
będącą własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/176/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu zabudowanej nieruchomości
stanowiącej działkę
nr 531, będącej własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/177/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu zabudowanej nieruchomości
stanowiącej działkę
nr 803/222, będącej własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/178/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości zabudowanej
garażem murowanym nr 1, stanowiącej działkę
nr 101, będącej własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/179/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości zabudowanej
garażem murowanym nr 2, stanowiącej działkę
nr 101, będącej własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/180/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości zabudowanej
garażem murowanym nr 1, posiadającej udział
1319/52220 w działce nr 114/33, będącej
własnością Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa najmu zostanie zawarta
w późniejszym terminie,
tj. po złożeniu wniosku o najem
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163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

XIII/181/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
nieruchomości zabudowanej garażem
murowanym nr 2, posiadającej udział
1400/52220 w działce nr 114/33, będącej
własnością Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa najmu zostanie zawarta
w późniejszym terminie,
tj. po złożeniu wniosku o najem

XIII/182/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu gruntu zabudowanego garażem
blaszanym nr 1, stanowiącego działkę nr 197/11
będącą własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/183/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu gruntu zabudowanego garażem
blaszanym nr 2, stanowiącego działkę nr 197/11
będącą własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/184/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości zabudowanej
garażem murowanym nr 3, stanowiącej działkę
nr 197/11, będącej własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/185/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu zabudowanej nieruchomości
posiadającej udział 0,037 w działce nr 336/59
będący własnością Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa najmu zostanie zawarta
w późniejszym terminie,
tj. po złożeniu wniosku o najem

XIII/186/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości zabudowanej
garażem murowanym nr 1, posiadającej udział
1710/93187 w działce nr 337/64 będący
własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/187/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości zabudowanej
garażem murowanym nr 2, posiadającej udział
1710/93187 w działce
nr 337/64 będący własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/188/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości zabudowanej
garażem murowanym nr 1, posiadającej udział
0,018 w działce nr 351/80 będący własnością
Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony
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171.

172.

XIII/189/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości zabudowanej
garażem murowanym nr 2, posiadającej udział
0,016 w działce nr 351/80 będący własnością
Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/190/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu gruntu zabudowanego garażem
blaszanym, stanowiącego działkę nr 539/249
będącą własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

173.

XIII/191/2019
30.10.2019

174.

XIII/192/2019
30.10.2019

175.

XIII/193/2019
30.10.2019

176.

XIII/194/2019
30.10.2019

177.

XIII/195/2019
30.10.2019

178.

XIII/196/2019
30.10.2019

179.

XIII/197/2019
30.10.2019

180.

XIII/198/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości zabudowanej
garażem murowanym nr 1, stanowiącej działkę
nr 1095/78, będącej własnością Gminy Toszek
w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości zabudowanej
garażem murowanym nr 2, stanowiącej działkę
nr 1095/78, będącej własnością Gminy Toszek
w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu zabudowanej nieruchomości
posiadającej udział 0,032 w działce nr 1279/91
będący własnością Gminy Toszek
w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości zabudowanej
garażem murowanym nr 1, stanowiącej działkę
nr 1333/75, będącej własnością Gminy Toszek
w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości zabudowanej
garażem murowanym nr 2, stanowiącej działkę
nr 1333/75, będącej własnością Gminy Toszek
w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu zabudowanej nieruchomości
posiadającej udział 0,032 w działce nr 1414/91
będący własnością Gminy Toszek
w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu gruntu zabudowanego garażem
blaszanym nr 1, stanowiącego działkę
nr 1423/193 będącą własnością Gminy Toszek
w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu gruntu zabudowanego garażem
blaszanym nr 2, stanowiącego działkę
nr 1423/193 będącą własnością Gminy Toszek
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- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony
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181.

XIII/199/2019
30.10.2019

182.

XIII/200/2019
30.10.2019

183.

XIII/201/2019
30.10.2019

184.

XIII/202/2019
30.10.2019

185.

XIII/203/2019
30.10.2019

186.

187.

188.

189.

190.

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu gruntu zabudowanego garażem
blaszanym nr 3, stanowiącego działkę nr
1423/193 będącą własnością Gminy Toszek
w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu gruntu zabudowanego garażem
blaszanym nr 4, stanowiącego działkę nr
1423/193 będącą własnością Gminy Toszek
w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu gruntu zabudowanego garażem
blaszanym nr 5, stanowiącego działkę nr
1423/193 będącą własnością Gminy Toszek
w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu gruntu zabudowanego garażem
blaszanym nr 1, stanowiącego działkę nr
1424/193 będącą własnością Gminy Toszek
w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu gruntu zabudowanego garażem
blaszanym nr 2, stanowiącego działkę nr
1424/193 będącą własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/204/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu gruntu zabudowanego garażem
blaszanym nr 1, stanowiącego działkę nr
1463/105 będącą własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/205/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu gruntu zabudowanego garażem
blaszanym nr 2, stanowiącego działkę nr
1463/105 będącą własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/206/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości zabudowanej
garażem murowanym nr 3, stanowiącej działkę
nr 1463/105, będącej własnością Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa najmu zostanie zawarta
w późniejszym terminie,
tj. po złożeniu wniosku o najem

XIII/207/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości zabudowanej
garażem murowanym nr 4, stanowiącej działkę
nr 1463/105, będącej własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/208/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości zabudowanej
garażem murowanym nr 5, stanowiącej działkę
nr 1463/105, będącej własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony
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191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

XIII/209/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu zabudowanej nieruchomości
posiadającej udział 0,133 w działce nr 1464/105
będący własnością Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa najmu zostanie zawarta
w późniejszym terminie,
tj. po złożeniu wniosku o najem

XIII/210/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu zabudowanej nieruchomości
posiadającej udział 0,131 w działce nr 1464/105,
będący własnością Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa najmu zostanie zawarta
w późniejszym terminie,
tj. po złożeniu wniosku o najem

XIII/211/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości zabudowanej
garażem murowanym nr 1, stanowiącej działkę
nr 1489/215, będącej własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/212/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości zabudowanej
garażem murowanym nr 2, stanowiącej działkę
nr 1489/215, będącej własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/213/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości zabudowanej
garażem murowanym nr 3, stanowiącej działkę
nr 1489/215, będącej własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/214/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu zabudowanej nieruchomości
stanowiącej działkę nr 1511/212, będącej
własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/215/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu zabudowanej nieruchomości
stanowiącej działkę nr 1512/212, będącej
własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/216/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu zabudowanej nieruchomości
stanowiącej działkę
nr 1513/212, będącej własnością Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa najmu zostanie zawarta
w późniejszym terminie,
tj. po złożeniu wniosku o najem

XIII/217/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu zabudowanej nieruchomości
stanowiącej działkę
nr 1514/212, będącej własnością Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa najmu zostanie zawarta
w późniejszym terminie,
tj. po złożeniu wniosku o najem
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200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

XIII/218/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu zabudowanej nieruchomości
stanowiącej działkę nr 1515/212,
będącej własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/219/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu zabudowanej nieruchomości
stanowiącej działkę nr 1516/212,
będącej własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/220/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu gruntu zabudowanego garażem
blaszanym, stanowiącego działkę nr 1517/212
będącą własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/221/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu zabudowanej nieruchomości
stanowiącej działkę nr 1518/212, będącej
własnością Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa najmu zostanie zawarta
po złożeniu wniosku o najem

XIII/222/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu zabudowanej nieruchomości
stanowiącej działkę
nr 1629/105, będącej własnością Gminy Toszek

- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa najmu zostanie zawarta
po złożeniu wniosku o najem

XIII/223/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu gruntu zabudowanego garażem
blaszanym, stanowiącego działkę nr 1632/105
będącą własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/224/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu gruntu zabudowanego garażem
blaszanym, stanowiącego działkę nr 1633/105
będącą własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/225/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu gruntu zabudowanego garażem
blaszanym, stanowiącego działkę nr 1636/105
będącą własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony

XIII/226/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu gruntu zabudowanego garażem
blaszanym, stanowiącego działkę nr 1637/105
będącą własnością Gminy Toszek

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony
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209.

XIII/227/2019
30.10.2019

210.

XIII/228/2019
30.10.2019

211.

XIII/229/2019
30.10.2019

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu zabudowanej nieruchomości
stanowiącej działkę nr 1638/105,
będącej własnością Gminy Toszek
w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu zabudowanej nieruchomości
stanowiącej działkę nr 1639/105,
będącej własnością Gminy Toszek

w sprawie zarządzenia na terenie miasta
i gminy Toszek poboru opłaty targowej w
drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości
wynagrodzenia z tytułu inkasa

- wykonana – w trakcie realizacji;
- umowa najmu zawarta na czas
nieoznaczony
- wykonywana – w trakcie
realizacji;
- umowa najmu zostanie zawarta
po złożeniu wniosku o najem
- wykonana - w trakcie realizacji;
- moc straciła Uchwała
nr XXVIII/193/2016 Rady
Miejskiej w Toszku z dnia
30 listopad 2016 r.
- moc straciła oraz uchwała
nr XL/339/2017 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 27 listopada
2017 r.

- sposób realizacji został opisany
212.

XIII/230/2019
30.10.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek
na rok 2019

w sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok
2019

- sposób realizacji został opisany
213.

XIII/231/2019
30.10.2019

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Toszek

214.

XIII/232/2019
30.10.2019

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia
wniosku (zanonimizowano) z dnia
23 października 2019 r.

XIV/233/2019
27.11.2019

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
Gminy Toszek w roku 2020 z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

215.

216.

XIV/234/2019
27.11.2019

217.

XIV/235/2019
27.11.2019

w sprawie wystąpienia z apelem
do Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
o odrzucenie projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
oraz ustawy o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Śląskiego
Nr NPII.4131.1.742.2019 z dnia
31 października 2019 r.

100 / 125

w sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok
2019
- wykonana

- wykonana – program jest
w trakcie realizacji
(od stycznia 2020 r.)

- wykonana

- wykonana
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218.

XIV/236/2019
27.11.2019

w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza
Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych
za rok szkolny 2018/2019 wraz
z wynikami egzaminu gimnazjalnego

219.

XIV/237/2019
27.11.2019

w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie
miasta i gminy Toszek

220.

XIV/238/2019
27.11.2019

w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na terenie miasta
i gminy Toszek

- wykonana

- wykonywana - w trakcie
realizacji od 2020 r.;
- moc straciła Uchwała nr
XL/338/2017 z dnia 27 listopada
2017 r. w sprawie opłaty
targowej pobieranej na terenie
miasta i gminy Toszek
- wykonywana - w trakcie
realizacji od 2020 r.

- sposób realizacji został opisany
221.

XIV/239/2019
27.11.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek
na rok 2019

w sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok
2019

- sposób realizacji został opisany
222.

223.

224.

XIV/240/2019
27.11.2019

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Toszek

XV/241/2019
18.12.2019

w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie służebności gruntowej
na nieruchomości położonej w Ciochowicach,
stanowiącej działkę oznaczoną numerem
389/165

XV/242/2019
18.12.2019

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Toszek dla terenów położonych
w sołectwach Boguszyce, Ciochowice,
Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka,
Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka,
Pniów, Sarnów, Wilkowiczki
oraz w mieście Toszek
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w sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok
2019

- wykonana

- na podstawie rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Śląskiego
z dnia 23 stycznia 2020 r. .
stwierdzono nieważność uchwały
w zakresie ustaleń tekstowych
planu w części § 3 ust. 3 pkt 2,
§ 4 pkt 8; § 5 ust. 2 pkt 2 lit. l;
w § 12 ust. 3 pkt 1 w zakresie
wyrazu "nie"; w § 13 ust. 1 w
zdaniu wprowadzającym i w § 13
ust. 2 pkt 1 - w zakresie symbolu:
"1IT"; w § 17 ust. 3 pkt 8
w zakesie:"6,0 m"; § 20; w § 24 pkt
2 w zakresie symbolu "UP" i "ZC" ;
dotyczących terenów określonych
symbolami: 1 KDL i 2 KDL oraz
uregulowania odnoszące się
do tych terenów w § 22 ust. 1 pkt 3
i w § 23 pkt 3 uchwały; 2 MU oraz
uregulowania odnoszące się
do tego terenu w § 11 uchwały;
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2 R i 9 R oraz uregulowania
odnoszące się do tych terenów
w § 14 uchwały;
ZC oraz uregulowania odnoszące
się do tego terenu w § 20 uchwały;
7 ZŁ oraz uregulowania odnoszące
się do tego terenu w § 16 uchwały;
w zakresie ustaleń graficznych
planu:
▪ Załącznik Nr 3;
▪ Załącznik Nr 18;
▪ w Załączniku Nr 36;
określenie: " Teren Cmentarza"
i jego symbol graficzny ZC;
określenie: "Strefa sanitarna
od cmentarza 50m" i jej symbol;
określenie: "Strefa sanitarna
od cmentarza 150 m" i jej symbol;
w Załącznikach Nr: 7, 8, 9,10, 24,
28 i 30 graficzne oznaczenie:
"Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych wraz z
projektowanymi strefami
ochronnymi".
− w pozostałej części obowiązująca/
w trakcie realizacji
XV/243/2019
18.12.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2020

- wykonywana – w trakcie
realizacji od 2020 r.

226.

XV/244/2019
18.12.2019

w sprawie przystąpienia Gminy Toszek
do realizacji Programu „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
realizowanego ze środków Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

- wykonywana – w trakcie
realizacji
(od 2020 r.)

227.

XV/245/2019
18.12.2019

w sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego na drogach
gminnych

228.

XV/246/2019
18.12.2019

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek
na rok 2020

229.

XV/247/2019
18.12.2019

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Toszek

230.

XV/248/2019
18.12.2019

w sprawie nadania tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Toszek
Panu Eduardowi Schmidowi

225.

- wykonywana

- sposób realizacji został opisany
w sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok
2019

- sposób realizacji został opisany
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231.

XV/249/2019
18.12.2019

w sprawie nadania tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Toszek
Pani Anneliese Schmid

- wykonana

232.

XV/250/2019
18.12.2019

w sprawie nadania tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Toszek Panu Josefowi
Tanzerowi

- wykonana

233.

XV/251/2019
18.12.2019

w sprawie nadania tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Toszek Pani Marii Tanzer

- wykonana

234.

XV/252/2019
18.12.2019

w sprawie nadania tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Toszek Panu Johannowi
Seidlowi

- wykonana

235.

XV/253/2019
18.12.2019

w sprawie nadania tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Toszek Pani Annie Seidel

- wykonana

236.

XV/254/2019
18.12.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek
na rok 2019

- wykonana

237.

XV/255/2019
18.12.2019

w sprawie rozpatrzenia wniosku
(zanonimizowano)
z dnia 23 października 2019 r.

- wykonana

238.

XV/256/2019
18.12.2019

w sprawie przekazania petycji według
właściwości

- wykonana

źródło: opracowanie własne
Rysunek 51
Chodnik w Paczynie przy drodze powiatowej
– inwestycja zrealizowana dzięki pomocy finansowej Gminy Toszek,
zgodnie z Uchwałą nr V/65/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S
w miejscowości Paczyna

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Sposób realizacji w 2019 r. uchwał podjętych w latach poprzednich
Uchwała Nr XXX/210/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia
stawek opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek:
− wysokość dochodów do budżetu Gminy Toszek z tytułu opłat za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Toszek w roku 2019 wyniosła 8.870,94 zł. Dla porównania wysokość dochodów z tego
tytułu w roku 2018 wyniosła 7.838,72 zł przy zachowaniu wysokości obowiązujących
w latach poprzednich stawek za 1 zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek. Wzrost dochodów wynika
w szczególności ze zwiększenia liczby przewoźników obsługujących Gminę Toszek z 5
do 6 oraz zmian zachodzących w rozkładach jazdy (zwiększenie liczby zatrzymań);
− uchwała obowiązująca/w trakcie realizacji.
Uchwała Nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – realizowana w roku 2019:
− na jej podstawie dokonano następujących sprzedaży nieruchomości:
▪ sprzedaż 14 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy za cenę
181.004,00 zł (dla porównania w roku 2018 sprzedano 1 mieszkanie, a w roku 2017
– 5 mieszkań);
▪ sprzedaż 1 działki w trybie ustnego przetargu ograniczonego za cenę 19.406,00 zł netto
(23.869,38 zł brutto);
▪ sprzedaż 1 działki w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej za cenę 1.070,00 zł netto (1.316,10 zł
brutto);
▪ sprzedaż 6 działek (w tym 4 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową
i 2 działki rolne) w drodze ustnych przetargów nieograniczonych. Łączny dochód
z tytułu sprzedaży przedmiotowych działek opiewał na kwotę 315.684,00 zł netto
(375.399,82 zł brutto);
▪ nabyto w drodze zamiany działkę drogową od osoby fizycznej - zamiana nastąpiła
za dopłatą na rzecz Gminy Toszek w kwocie 25.306,00 zł brutto.
W związku ze zwiększeniem liczby sprzedanych lokali mieszkalnych dochód
z tego tytułu do budżetu Gminy Toszek rośnie, co obrazuje poniższy wykres.
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Wykres 9
Dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych – zestawienie porównawcze za lata 2017-2019

Dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych
za lata 2017-2019
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źródło: opracowanie własne

Dodatkowo w 2019 r. Gmina Toszek zakupiła nieruchomość w Boguszycach w drodze licytacji
komorniczej za kwotę 50.640,58 zł.
Uchwała Nr XIX/123/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
− realizowana w roku 2019 - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.
Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek:
− realizowana w roku 2019 – przestrzeganie postanowień Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek przez mieszkańców.
Uchwała Nr XXXIV/277/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023:
− realizowana w roku 2019 poprzez wydanie 79 zaświadczeń o nieobjęciu nieruchomości
obszarem rewitalizacji, ani Specjalną Strefą Rewitalizacji oraz nieustanowieniu prawa
pierwokupu nieruchomości.
Uchwała nr XL/347/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek:
− na jej podstawie określono obowiązujące w 2019 r. stawki podatku od nieruchomości,
co oznacza iż stawki podatku od nieruchomości w 2019 r. były na tym samym poziomie,
co w roku poprzednim (tj. 2018).
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Uchwała nr XL/336/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obwieszczenia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek:
− obowiązująca.
Uchwała nr XL/337/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek:
− obowiązująca.
Uchwała nr XL/338/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie opłaty
targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek
− obowiązująca.
Uchwała nr XL/339/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwały
nr XXVIII/193/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia
na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta
i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa
− obowiązywała przez część roku 2019 (do momentu podjęcia nowej uchwały).
Stawki podatków obowiązujące w 2019 r., a podjęte uchwałami w 2017 r. dotyczące:
− podatku od nieruchomości – Uchwała nr XLI/347/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie miasta i gminy Toszek,
− podatku od środków transportowych – Uchwała nr XL/337/2017 Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków
transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na terenie miasta i gminy Toszek,
w roku 2019 utrzymywały się na tym samym poziomie.
W 2019 r. Burmistrz Toszka wydał:
− 789 upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
− 131 tytułów wykonawczych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
− 907 upomnień dotyczących podatków;
− 332 tytuły wykonawcze dotyczące podatków.
Zaległości dotyczące podatków według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły
2.394.047,26 zł, z kolei wysokość zaległości dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oszacowano na kwotę 48.413,07 zł.
Warto jednak zaznaczyć, iż z tytułów wykonawczych dotyczących podatków udało
się wyegzekwować kwotę w wysokości 274.149,26 zł, natomiast z tytułów wykonawczych
dotyczących zagospodarowania odpadami komunalnymi udało się wyegzekwować kwotę
30.385,77 zł13 (dane na dzień 31 grudnia 2019 r.).

13

tj. 63% zadłużenia z tego tytułu.
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Wykres 10

Skuteczność Gminy Toszek w egzekwowaniu do budżetu Gminy Toszek
zaległych należności z tytułów wykonawczych za podatki (w zł) w latach 2017 – 2019
z zaznaczoną linią trendu

Skuteczność - wysokość wyegzekwowanej
kwoty z tytułów wykonawczych za podatki (w zł)
w latach 2017 -2019
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źródło: opracowanie własne
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Wykres 11

Skuteczność Gminy Toszek w egzekwowaniu zaległych należności
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w zł)
w latach 2017 – 2019 z zaznaczoną linią trendu
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źródło: opracowanie własne
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Rozdział IV
Toszecki Budżet Obywatelski i Fundusz Sołecki
1. Toszecki Budżet Obywatelski
Toszecki Budżet Obywatelski został zapoczątkowany w 2017 r. W 2018 roku z powodu
zmian w prawie odstąpiono od ogłaszania edycji Budżetu Obywatelskiego. W związku z tym
w 2019 roku nie były realizowane zadania wynikające z Budżetu Obywatelskiego 2018.
Podstawę prawną działań związanych z uruchomieniem Toszeckiego Budżetu
Obywatelskiego w 2019 r. stanowiły:
− art. 5a ust. 3-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713);
− Uchwała nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie
Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego;
− Zarządzenie nr 0050.165.2019 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie terminu
projektu naboru projektów w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego oraz
określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację działań objętych procedurą
Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020;
− Zarządzenie nr 0050.167.2019 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie
powołania Zespołu ds. Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego.
Rysunek 52
Toszecki Budżet Obywatelski – oficjalne logo

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Główne zasady Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego:
− zgłoszenia realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć wydatków
na realizację zadań własnych Gminy Toszek oraz na realizację zadań, które może ponieść
gmina na podstawie obowiązujących przepisów,
− zgłaszane zadania muszą być możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego,
− zadania mogą być realizowane wyłącznie na terenie Gminy Toszek, a jeśli dotyczą robót
budowlanych, to mogą być realizowane na gruntach we władaniu Miasta i Gminy Toszek,
nieobciążonych na rzecz osób trzecich lub gruntach, co do których gmina pozyska prawo
do dysponowania na cele budowlane,
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− zadanie do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić mieszkaniec
Gminy Toszek, przy czym zgłoszenie wymaga poparcia co najmniej 20 mieszkańców
gminy,
− koszt jednego zgłaszanego zadania nie może przekroczyć 25.000,00 zł
W roku 2019 ogłoszono II edycję Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego.
Tabela 8
Harmonogram II edycji Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

Przeprowadzenie kampanii informacyjnoedukacyjnej

od 24 lipca 2019 r.

Zgłaszanie projektów
do Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

od 25 lipca 2019 r.
do 8 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych
projektów

od 9 sierpnia 2019 r.
do 22 sierpnia 2019 r.

Publikacja listy wniosków zweryfikowanych

23 sierpnia 2019 r.

Głosowanie

od 6 września 2019 r.
do 29 września 2019 r.

Oficjalne ogłoszenie wyników

do 14 października 2019 r.

źródło: opracowanie własne

Do przeprowadzenia akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej TBO zostały
wykorzystane różne kanały komunikacyjne, dostosowane do zróżnicowanych grup
mieszkańców w celu jak najszerszego informowania o podejmowanych działaniach,
w szczególności za pośrednictwem stron internetowych, profilu Miasta i Gminy Toszek
na portalu społecznościowym, gminnej gazeta samorządowej. Wszelkie czynności związane
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ze złożeniem wniosku w ramach TBO odbywały się za pośrednictwem dedykowanej temu
platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem: https://toszek.budzet-obywatelski.org/.
Łączna kwota wszystkich złożonych projektów sięgała prawie 300.000,00 zł, natomiast
kwota przeznaczona w trakcie II edycji Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego wynosiła
181.000,00 złotych. Łącznie w 2019 r. złożono 13 wniosków (wszystkie spełniały wymogi
formalne). W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy wybrali 8 projektów,
których realizacja będzie miała miejsce w 2020 r., tj.:
1) Budowa studni głębinowej wraz z buforem wodnym na boisku sportowym w Paczynie – 13,42%
głosów. Koszt projektu określono na 25.000 zł. W ramach projektu planowana jest budowa
studni głębinowej z buforem wodnym na boisku LKS w Paczynie;
2) Bezpieczny Strażak – Bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek – 12,69% głosów. Koszt projektu
określono na 24.600 zł. W ramach projektu przewidziano zakup 6 kompletów strażackich
ubrań specjalnych dla OSP Toszek;
3) Budowa parkingu przy ul. Świbskiej w Kotulinie – 12,19% głosów. Koszt projektu określono
na 25.000 zł. W ramach projektu planowane jest budowa parkingu obok świetlicy wiejskiej
w Kotulinie;
4) Zakup sceny plenerowej z zabudową – 12,19% głosów. Koszt projektu określono na 24.000 zł.
W ramach projektu planowane jest zakup sceny plenerowej wraz z zadaszeniem
przy świetlicy wiejskiej w Sarnowie;
5) Modernizacja placu zabaw – 8,69% głosów. Koszt projektu określono na 24.971 zł. W ramach
projektu planowana jest wymiana podłoża, ogrodzenie, instalacja lamp solarnych
oraz zakup platformy zabawowej na placu zabaw w Kotliszowicach;
6) Toszeckie kino plenerowe – 8,34% głosów. Koszt projektu określono na 17.000 zł. W ramach
projektu planowana jest organizacja czterech wakacyjnych sesji kina plenerowego
na toszeckim zamku;
7) Infrastruktura dla dzieci na Oraczu – 7,50% głosów. Koszt projektu określono na 24.600 zł.
W ramach projektu planowane jest stworzenie zalążka placu zabaw na Oraczach;
8) Ogrodzenie placu rekreacyjno–biesiadnego – 6,12 % głosów. Koszt projektu określono
na 15.000 zł. W ramach projektu planowane jest ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej
w Pniowie.
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Rysunek 53
Toszecki Budżet Obywatelski – wyniki głosowania przeprowadzonego w 2019 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

2. Fundusz Sołecki
Fundusz Sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki finansowe zabezpieczone
na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców poszczególnych jednostek
pomocniczych (sołectw). Podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa z dnia 21 lutego
2014 r. o funduszu sołeckim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.), zgodnie z którą,
aby sołectwo otrzymało pieniądze, rada gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu
Funduszu Sołeckiego do 31 marca poprzedzającego rok, w którym wydatkowane zostaną
środki.
Mając na uwadze powyższe, z inicjatywy Burmistrza podjęto Uchwałę
nr LIII/465/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2015.
W/w uchwała została zmieniona Uchwałą nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Toszku w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2015 – uchwała
ta ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została
podjęta, do czasu podjęcia uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego, która ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku,
w którym została podjęta. Powyższe uregulowanie stanowi zapewnienie funkcjonowania
Funduszu Sołeckiego na terenie gminy w sposób ciągły.
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Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego, to środki finansowe
wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie
przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie
– czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane
w/w środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były
wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.
Kwoty dla poszczególnych sołectw przedstawia Burmistrz do 31 lipca r.
poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Warto zaznaczyć,
iż wyodrębnienie funduszu nie jest obligatoryjne. Liczba gmin, w których stworzono fundusz
wyniosła 55% w latach 2009-2013, 60% w 2016 r., 62% - 2017 r. i 64% w latach 2018-2019r.14
(w tym także Gmina Toszek).
Tabela 9
Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2019 r. według kategorii zadań
Sołectwo

Plan (zł)

Wykonanie (zł)

Boguszyce

650,00

642,10

Ciochowice

500,00

499,69

Kotliszowice

3.500,00

3.500,00

Kotulin

3.811,30

3.810,44

Ligota Toszecka

2.400,00

2.182,95

Paczyna

1.500,00

1.157,39

400,00

389,25

Pisarzowice

1.500,00

1.493,31

Płużniczka

1.750,00

1.456,25

Pniów

1.500,00

1.399,31

Proboszczowice

1.000,00

814,60

Sarnów

1.600,00

1.592,79

Wilkowiczki

1.200,00

745,08

Razem

21.311,30

19.683,16

Boguszyce

1.600,00

1.418,26

Kotliszowice

2.000,00

1.493,59

Kotulin

2.033,70

2.025,00

Ligota Toszecka

2.400,00

1.906,26

5.763,70

1.631,79

8.550,00

8.532,45

Utrzymanie terenów
Pawłowice
zielonych

Utrzymanie świetlic Paczyna
wiejskich

Pisarzowice

Dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pobrane ze strony internetowej Serwis
Rzeczypospolitej, https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-solecki [dostęp: 7 maja 2020 r.]
14
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Imprezy sołeckie

Płużniczka

4.343,15

2.425,55

Pniów

11.200,00

10.389,88

Proboszczowice

1.000,00

338,92

Sarnów

7.689,83

7.647,91

Wilkowiczki

3.500,00

2.956,06

Razem

50.080,38

40.765,67

Boguszyce

2.450,00

2.400,56

Ciochowice

3.000,00

2.984,52

Kotliszowice

1.500,00

1.493,38

Kotulin

13.200,00

13.199,46

Ligota Toszecka

4.200,00

3.506,43

Pawłowice

1.450,00

1.267,47

Pisarzowice

2.400,00

2.272,46

Płużniczka

2.000,00

1.620,90

Pniów

4.000,00

3.986,40

212,00

204,92

3.900,00

3.889,60

543,00

528,68

38.855,00

37.354,78

Ciochowice

300,00

299,98

Kotliszowice

300,00

299,98

10.200,00

10.194,74

7.796,63

6.973,50

750,00

0,00

Pisarzowice

499,00

498,98

Płużniczka

950,00

933,51

Pniów

600,00

598,00

Sarnów

1.000,00

999,17

300,00

0,00

Razem

22.695,63

20.797,86

Ciochowice

11.180,78

11.180,00

Paczyna

14.500,00

14.370,00

Razem

25.680,78

25.550,00

Proboszczowice
Sarnów
Wilkowiczki
Razem

Kotulin
Ligota Toszecka
Doposażenie
i utrzymanie placów Paczyna
zabaw

Wilkowiczki

Zakup i montaż
ogrodzeń
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Ciochowice

6.400,00

6.400,00

Razem

6.400,00

6.400,00

Boguszyce

1.200,00

1.199,89

Paczynka

9.168,31

9.152,68

Płużniczka

1.500,00

1.446,34

Proboszczowice

4.000,00

3.956,17

Razem

15.868,31

15.755,08

Pawłowice

1.292,02

1.200,00

Razem

1.292,02

1.200,00

Boguszyce

5.000,00

5.000,00

Paczyna

7.000,00

7.000,00

Razem

12.000,00

12.000,00

1.044,00

1.043,16

1.044,00

1.043,16

Kotliszowice

8.458,03

8.428,40

Razem

8.458,03

8.428,40

Zakup tablic
informacyjnych
i znaków
informacyjnych

Paczyna

6.300,00

5.749,00

Pisarzowice

5.382,00

5.368,95

Razem

11.682,00

11.117,95

Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców

Kotulin

3.110,00

3.104,27

Razem

3.110,00

3.104,27

Współfinansowanie Boguszyce
zakupu terenu pod plac
zabaw
Razem

5.359,42

5.359,42

5.359,42

5.359,42

Utrzymanie porządku Kotulin
i czystości w sołectwie

2.393,40

2.390,35

Razem

2.393,40

2.390,35

Pniów

14.180,24

14.180,24

Proboszczowice

6.000,00

6.000,00

Sarnów

7.370,02

7.370,00

Razem

27.550,26

27.550,24

Pawłowice

700,00

700,00

Razem

700,00

700,00

Utwardzanie
pobocza

Remonty dróg

Zakup kompletów
biesiadnych
Zakup altan

Utrzymanie terenów Pisarzowice
rekreacyjnoRazem
sportowych
Konserwacja rowów

Remont świetlicy

Wynajem sali
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Wilkowiczki

10.000,00

10.000,00

Razem

10.000,00

10.000,00

Wykonanie projektu
pod lampę solarną

Pawłowice

2.100,00

2.100,00

Razem

2.100,00

2.100,00

Zakup namiotu
biesiadnego i sprzętu
gospodarskiego

Kotulin

1.065,30

1.062,16

Razem

1.065,30

1.062,16

Zakup i montaż
słupków drogowych

Pawłowice

1.700,00

1.699,92

Razem

1.700,00

1.699,92

Zakup barierek
metalowych

Pawłowice

2.000,00

2.000,00

Razem

2.000,00

2.000,00

Wymiana szyby
w wiacie
przystankowej

Pawłowice

350,00

295,20

Razem

350,00

295,20

5.000,00

4.960,59

5.000,00

4.960,59

Zarurowanie rowu

Wykonanie oświetlenia Płużniczka
zewnętrznego przy
budynku świetlicy
wiejskiej i placu zabaw Razem
źródło: opracowanie własne

Analizując dane wskazane w tabeli powyżej można wywnioskować, iż najwięcej
środków finansowych z Funduszu Sołeckiego przeznaczono na utrzymanie świetlic wiejskich
(16,38% wysokości całkowicie wydatkowanej kwoty), organizację imprez sołeckich,
np. dożynek (15% wydatków), remont świetlic (11%) oraz zakup i montaż ogrodzeń (10,26%).
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Wykres 12
Wydatkowanie w 2019 r. środków finansowych Gminy Toszek w ramach Funduszu Sołeckiego
podziale na zadania

Wydatkowanie w 2019 r. środków finansowych Gminy
Toszek w ramach Funduszu Sołeckiego
w podziale na zadania (kategorie kosztów)
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10000

5000

0

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 54
Dożynki w Sarnowie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Rysunek 55
Ogrodzenie placu rekreacyjnosportowego w Ciochowicach
– inwestycja zrealizowana
w ramach Funduszu Sołeckiego
w 2019 r.

źródło:
archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Rysunek 55
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Rysunek 56
Altana w Paczynie zakupiona w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Rysunek 57
Konserwacja rowu w Kotliszowicach
– zrealizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w 2019 r.

źródło:
archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Rysunek 58
Doposażenie placu zabaw w Kotulinie
– zrealizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w 2019 r.

źródło:
archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Wykres 13
Wydatkowanie funduszu sołeckiego w 2019 r. w podziale na poszczególne sołectwa
Gminy Toszek (wartości podano w PLN)

Wydatkowanie Funduszu Sołeckiego w 2019 r.
w podziale na poszczególne sołectwa Gminy Toszek
- plan a wydatkowanie
40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

Plan

Faktyczne wydatkowanie

źródło: opracowanie własne

Wydatki Gminy Toszek w 2019 r. w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły
276.695,83zł (tj. o 27.768,89 zł więcej w stosunku do roku 2018), co stanowi 0,69% wszystkich
wydatków poniesionych w 2019 r.
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Tabela 10
Zestawienie wydatkowania środków finansowych w ramach Funduszu Sołeckiego
przez poszczególne sołectwa w 2019 r.

L.p.

Nazwa sołectwa

Wysokość środków
przypadających
na sołectwo (zł)

Wysokość środków
wykorzystanych
przez sołectwo (zł)

Wysokość środków
niewykorzystanych
przez sołectwo (zł)

1

Boguszyce

16.259,42

16.020,23

239,19

2

Ciochowice

21.380,78

21.364,19

16,59

3

Kotliszowice

15.758,03

15.215,35

542,68

4

Kotulin

35.813,70

35.786,42

27,28

5

Ligota Toszecka

16.796,63

14.569,14

2.227,49

6

Paczyna

35.813,70

29.908,18

5.905,52

7

Paczynka

9.168,31

9.152,68

15,63

8

Pawłowice

9.992,02

9.651,84

340,18

9

Pisarzowice

19.375,00

19.209,31

165,69

10

Pniów

31.480,24

30.553,83

926,41

11

Proboszczowice

12.212,00

11.314,61

897,39

12

Płużniczka

15.543,15

12.843,14

2.700,01

13

Sarnów

21.559,85

21.499,47

60,38

14

Wilkowiczki

15.543,00

14.229,82

1.313,18

276.695,83

261.318,21

15.377,62

Razem

źródło: opracowanie własne

Odnosząc się do sposobu wydatkowania środków przez poszczególne sołectwa to plan
prawie w 100% wykonały n/w sołectwa:
− Kotulin (99,92% planu),
− Ciochowice (99,92% planu),
− Paczynka (99,8% planu).
Sołectwa, które w mniejszym stopniu wydatkowały środki finansowe
w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 to:
− Paczyna (83,5% planu),
− Płużniczka (82,62% planu).
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Ogółem wydatkowano 95% środków przewidzianych na realizację przedsięwzięć
w ramach Funduszu Sołeckiego (podobnie jak w roku 2018 – wówczas wydatkowano 94%
planu).
Wykres 14
Sposób wydatkowania Funduszu Sołeckiego w latach 2017-2019
– zestawienie planu i faktycznego wykonania

Sposób wydatkowania Funduszu Sołeckiego
w latach 2017-2019
-zestawienie planu i faktycznego wykonania
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wysokość zaplanowanych środkiów finansowych

rok 2019

wysokosć środków faktycznie wydatkowanych

źródło: opracowanie własne

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Toszek
na realizację zadań, których inicjatorem są bezpośrednio jednostki pomocnicze z każdym
rokiem wzrasta. Jednocześnie stopień wydatkowania środków zaplanowanych w latach
2017-2019 utrzymuje się na tym samym poziomie, tj. 94/95% w stosunku do planu.
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PODSUMOWANIE
Raport o stanie gminy za rok 2019 odzwierciedla przebieg najważniejszych działań
realizowanych przez Burmistrza Toszka w 2019 r. przy pomocy Urzędu Miejskiego w Toszku
oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, w tym przede wszystkim zawiera
informację o sposobie realizacji: programów, polityk i strategii, uchwał organu stanowiącego
oraz Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego.
Rok 2019 był kolejnym, w którym skutecznie realizowano zapisy w/w dokumentów
strategicznych, których wykonanie przynosić będzie wymierne efekty w przyszłości.
Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprawę jakości życia lokalnej wspólnoty.
Kontynuowano zadania inwestycyjne związane ze zwiększeniem możliwości i atrakcyjności
spędzania wolnego czasu, a także poprawiające jakość środowiska naturalnego
oraz wizerunku gminy na zewnątrz, zwracając szczególną uwagę mieszkańców
na profilaktykę zdrowotną i zagwarantowanie im aktywnych form spędzania wolnego czasu,
także na wolnym powietrzu. W/w cele mogły zostać zrealizowane w szczególności poprzez
realizację n/w inwestycji:
− modernizację basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie,
− budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku,
− budowę Otwartych Stref Aktywności (w Toszku, Płużniczce oraz w Ciochowicach),
− przebudowę ul. Szkolnej w Kotliszowicach,
− rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji dla rejonu ulic Ogrodowej, Młyńskiej,
Wiejskiej, podwale, Piastowskiej i Limanowskiego, Tarnogórskiej, Gliwickiej, Morcinka,
Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i Reymonta w Toszku (zakończono I etap budowy).
Rok 2019 obfitował w realizację przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności:
− zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie
w ramach realizacji projektu pn. ,,Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez
doposażenie gminnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie w sprzęt
niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz
przygotowanie do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”,
− termomodernizację ściany frontowej budynku OSP w Wilkowiczkach,
− wykonanie opaski brukowej przy budynku strażnicy OSP w Toszku.
Celem przygotowania niniejszego opracowania było uzyskanie dokładnego wglądu
w sytuację gospodarczą i społeczną gminy. W tym celu zostały zgromadzone podstawowe
informacje o najistotniejszych aspektach jej funkcjonowania według dostępnych danych.
Dokument odzwierciedla sytuację ekonomiczną gminy – w pierwszym rozdziale
wskazano podstawowe dane finansowe, w tym:
− zestawiono wysokość dochodów z wysokością wydatków - do budżetu Gminy Toszek
w roku 2019 wpłynęło więcej środków finansowych niż wydatkowano,
− kategorie głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Toszek – warto zwrócić uwagę
na znaczącą poprawę skuteczności egzekucji należności dotyczących opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4% wszystkich dochodów) w stosunku
do lat poprzednich, w roku 2019 odnotowano także wzrost wysokości dochodów z tytułu
sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Toszek,
− przedstawiono strumienie wydatków z budżetu Gminy Toszek w latach 2018-2019
- najwięcej środków przeznaczanych jest na oświatę i wychowanie oraz edukację i opiekę
wychowawczą (36% wydatków ogółem).
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Warto zauważyć, iż majątek Gminy Toszek w roku 2019 zwiększył się – po raz
pierwszy w historii samorządu toszeckiego zakupiono nieruchomość w Boguszycach
w drodze licytacji komorniczej.
W roku poprzednim realizowano wiele programów, planów, polityk i strategii
(wieloletnich i jednorocznych), zarówno tych finansowanych ze źródeł budżetowych,
jak i pozabudżetowych (w szczególności unijnych i rządowych). W celu zapewnienia ciągłości
podejmowanych działań oraz dalszego rozwoju podjęto nowe programy oraz złożono
kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie kolejnych projektów – suma otrzymanego
dofinansowania wyniosła ponad 8 mln zł.
Pozyskane środki finansowe ze źródeł zewnętrznych pozwoliły w szczególności
na realizację projektów mających na celu wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek
poprzez:
− wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty
turystycznej,
− remont fragmentu osuniętego muru obronnego toszeckiego zamku.
Organ wykonawczy gminy dokłada wszelkich starań w celu zaspokojenia zbiorowych
potrzeb mieszkańców w zakresie zapewnienia możliwości sprawnej realizacji zadań
dotyczących ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ładu przestrzennego, ochrony środowiska
i przyrody, gminnych dróg, ulic, mostów, placów, lokalnego transportu zbiorowego, edukacji
publicznej, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej
i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, a także współpracy
i działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
W roku 2019 były podejmowane przedsięwzięcia związane w szczególności
z profilaktyką zdrowotną, edukacją, ekologią, zorganizowano szereg różnorodnych wydarzeń
w celu zapewnienia mieszkańcom (na miejscu – bez konieczności opuszczania miejsca
zamieszkania) szerokiej oferty kulturalnej, skierowanej do zróżnicowanych grup odbiorców.
Dodatkowo podjęto nowe programy, przykładowo w roku 2019 po raz pierwszy
w historii gminy był realizowany program profilaktyki z zakresu nowotworu gruczołu
krokowego – skierowany do męskiej populacji, ze szczególnym uwzględnieniem grupy
wiekowej najbardziej narażonej na zachorowania (tj. w wieku 50-69 lat), w ramach którego
przeprowadzono szeroką akcję edukacyjną.
Prócz dużych imprez na rynku czy toszeckim zamku jak Toszecki Jarmark
Adwentowy, Dni Toszka, Oktoberfest, czy Dożynki Gminne odbywały się także te mniejsze,
lokalne (często organizowane z własnej inicjatywy: mieszkańców, organizacji pozarządowych
lub w ramach Funduszu Sołeckiego).
W formie tabelarycznej przedstawiono sposób realizacji przez Burmistrza Toszka
uchwał Rady Miejskiej w Toszku podjętych w roku 2019.
W 2019 r. oceniono 13 projektów w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego.
Promocja funduszu partycypacyjnego stanowi zachętę mieszkańców do włączenia się w życie
publiczne i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na współpracy,
partnerstwie oraz dialogu. Na realizację działań objętych Toszeckim Budżetem Obywatelskim
w 2019 r. zabezpieczono 181.000,00 zł.
Wzorem lat ubiegłych w 2019 r. realizowano również przedsięwzięcia sołectw Gminy
Toszek w ramach Funduszu Sołeckiego. Wysokość środków finansowych wydatkowanych
z funduszu sięga 95% kwoty zaplanowanej na ten cel, co świadczy o skuteczności
podejmowanych przez jednostki pomocnicze we współpracy z samorządem działań.
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Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej,
opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju gminy. Jest on opisem stanu,
do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji strategii długofalowych, śledząc
postępy wdrażania zaplanowanych działań.
Toszecki magistrat konsekwentnie realizuje działania, których efekty będą widoczne
także dla przyszłych pokoleń.
Rysunek 59
Rynek w Toszku – zdjęcie z lotu ptaka
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