nr sprawy: ORG.0002.2.2021
Załącznik nr 4 do protokołu nr XXVI/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 24 marca 2021r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 27.01.2021 r. do 23.03.2021 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 58 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 oraz
zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 powołania Komisji w celu wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta
umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi,
 zmiany Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
składników majątku Gminy Toszek,
 ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego na cele związane
z przeciwdziałaniem COVID-19,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2020/2021,
 ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy VII Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku powstałej z przekształcenia gimnazjum,
 poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał w sprawie:
 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Toszek,
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Toszek,
 wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Toszek,
 zwolnienia oraz zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców działających
na terenie Gminy Toszek za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
w roku 2021,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę,
będących własnością Gminy Toszek,
 przeznaczenia zabudowanej nieruchomości do oddania w najem w trybie
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika na czas nieoznaczony
oraz ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do oddania
w najem, będącej własnością Gminy Toszek,
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niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy
Toszek, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1694/181 o pow. 0,1692 ha,
arkusz mapy 1, obręb Toszek, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
prowadzona jest księga wieczysta o numerze GLG/00036401/9,
 ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Toszku
w rejonie ulicy Mickiewicza i ulicy Skłodowskiej, oznaczonych ewidencyjnie
numerami 1698/237, 1699/237, 1700/237, 1701/237, 1702/237, 1703/237, 1704/237
przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego,
 powołania koordynatora zadań gminy dotyczących szczepień przeciwko COVID-19,
 powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
 ogłoszenia naboru, powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ogłoszenia o wyniku
naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Podatków
i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników urzędowych
jednostek organizacyjnych Gminy Toszek,
 ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku.
Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 15 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym o:
- wpis zmiany działalności – 9 wniosków,
- zawieszenie działalności gospodarczej – 4 wnioski,
- wznowienie działalności gospodarczej – 1 wniosek,
- zakończenie działalności gospodarczej - 1 wniosek.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wzrostem zachorowań
na COVID-19, na polecenie Wojewody Śląskiego złożono za pośrednictwem Centralnej
Aplikacji Statystycznej (cotygodniowe) sprawozdania OP-3 dotyczące sposobu
funkcjonowania żłobka w czasie pandemii, w tym informacje o zawieszeniu/zamknięciu
lub wznowieniu działalności placówek opieki w wieku do lat 3 oraz złożono
sprawozdanie zbiorcze z działalności żłobków za rok 2020.
Wydano decyzję o wykreśleniu podmiotu z rejestru żłobków.
Zakończono postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z likwidacją
punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
Uznano celowość realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego zleconego do realizacji w trybie tzw. „małych grantów”
pn.: „Tropem rycerza Mikołaja”.
Pozytywnie rozpatrzono wniosek o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
złożony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku
na zadanie pn.: „Renowacja 4 witraży sakralnych znajdujących się w prezbiterium
w zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku”.
Dokonano odbioru wykonanych prac i przeprowadzono kontrolę wykorzystania dotacji
celowej przekazanej z budżetu Gminy Toszek na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku na realizację zadania pn.: „Wykonanie prac
konserwatorskich na elementach polichromowanych i złoconych konstrukcji ołtarza św. Jana
Nepomucena wraz z elementami dekoracji snycerskich i rzeźb”.
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9. Złożono do Archiwum Państwowego w Katowicach, Oddział Gliwice sprawozdanie
roczne z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum
zakładowym Urzędu Miejskiego w roku 2020.
10. Dokonano potwierdzenia 20 wniosków o profil zaufany ePUAP.
11. Wezwano do wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych, dokonano ich rozliczenia
i sporządzono protokół z rozliczenia różnic w związku z przeprowadzoną roczną
inwentaryzacją składników majątkowych Gminy Toszek.
12. Wprowadzono:
 tymczasowe rozkłady jazdy na linii 203, 204, 205, 206 obowiązujące w dni robocze
bez nauki szkolnej, celem poprawy warunków dowozu do szkół dzieci klas I-III,
 korekty godzin odjazdów linii nr 152, 207 w związku z oddaniem do użytku odcinka
południowej obwodnicy Gliwic pomiędzy ul. Bojkowską a Pszczyńską celem
utrzymania i usprawnienia połączeń przesiadkowych z Toszka w kierunku Gliwic,
 tymczasową zmianę lokalizacji stanowiska przystankowego Toszek Dworzec
kolejowy w związku z pracami remontowymi budynku dworca kolejowego
w miejsce wjazdu na parking dworcowy.
13. Zawarto aneks do porozumienia w sprawie zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek oraz
wnoszenia opłat za korzystanie z tych przystanków z przewoźnikiem obsługującym linie
komunikacyjne przejeżdżające przez Gminę Toszek.

W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono:
 24 akty zgonu,
 2 akty małżeństwa,
 4 zapewnienia o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego,
 dokonano:
 migracji do systemu Źródło 145 aktów stanu cywilnego,
 na wniosek transkrypcji 1 aktu urodzenia i 1 aktu zgonu sporządzonych
za granicą oraz ich uzupełnienia i sprostowania,
 wydano:
 259 odpisów aktów stanu cywilnego,
 3 zaświadczenia o stanie cywilnym,
 1 decyzję o zmianie imienia,
 sprostowano/uzupełniono 3 akty stanu cywilnego
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano:
 75 dowodów osobistych,
 wydano 29 zaświadczeń z ewidencji ludności potwierdzających zameldowanie
na pobyt stały, czasowy lub inny,
 1 decyzję w sprawach meldunkowych,
 dokonano:
 43 rejestracji miejsca pobytu stałego, czasowego oraz wymeldowania,
 18 udostępnień danych jednostkowych na wniosek oraz wezwano do usunięcia
braków 4 podmioty,
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sporządzono:
 1 postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania,
 1 listę szkolną dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Toszku,
 audyt nieodebranych dowodów osobistych oraz roczny raport udostępnień
na wniosek dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
 sprawozdanie
statystyczne
do
Śląskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego za miesiąc styczeń i luty 2021 r.
 prowadzone jest postępowanie administracyjne o wymeldowanie z miejsca pobytu
stałego,
 wezwano do usunięcia braków we wniosku o nadanie numeru PESEL 1 osobę.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 podpisano umowę na przygotowanie szkolenia z zakresu Obrony Cywilnej
dla nowych członków włączonych w struktury Formacji Obrony Cywilnej.
 sporządzono:
 Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Toszek w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 Ankietę do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań
Obronnych Województwa Śląskiego,
 Program Szkolenia Obronnego Urzędu Miejskiego w Toszku na lata 2021-2023,
 Plan Szkolenia Obronnego Urzędu Miejskiego w Toszku na 2021 r.,
które zostały przesłane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
 Wytyczne i Plan działania Burmistrza Toszka w zakresie OC, ZK oraz PPOŻ
na lata 2021-2022,
 bazę medyczną z terenu Gminy Toszek,
 aktualny stan wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego,
 zawiadomienie o zmianie danych teleadresowych stałego dyżuru
które przesłano do Starostwa Powiatowego w Gliwicach,
 imienny wykaz osób wytypowanych do nadania przydziału do służby
w Formacji OC w Drużynie Wykrywania i Alarmowania oraz Posterunku
Alarmowania, który przesłano do Wojskowej Komendy uzupełnień w Gliwicach
oraz Kędzierzynie- Koźlu.
4. Wydano 23 decyzje o uchyleniu świadczenia osobistego w ramach Akcji Kurierskiej.
5. Przeprowadzono, rozstrzygnięto i podpisano umowy/zlecenia w postępowaniach
poniżej 130.000 zł na:
 dostawę:
 6 kompletów ubrań specjalnych strażackich na potrzeby OSP Toszek
w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego,
 wyposażenia różnego na potrzeby OSP Toszek i OSP Kotulin,
 usługę jednoczesnego alarmowania dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy
Toszek.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
bez negocjacji na realizację zadania pn.: „Budowa przedszkola w Kotulinie”.
2. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł
oraz zawarto umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
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3. Przygotowano:
 wniosek na „Remont detalu elewacji przy budynku zabytkowego ratusza miejskiego”
w odpowiedzi na ogłoszony nabór do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Katowicach,
 harmonogramy składania wniosków beneficjenta o płatność dla projektów:
 „Budowa centrum przesiadkowego w Toszku –Parkuj i jedź”,
 „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek”,
 umowę z Centrum Kultury „Zamek w Toszku” na realizację Toszeckiego Ogniska
Muzycznego w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego,
 artykuł do Rocznika Toszeckiego pt.: „Przed powstaniem OSP Toszek”.
4. Prowadzono działania związane z:
 Lokalną Grupą Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w zakresie współpracy
przy realizacji działań związanych z konkursem Marka Lokalna na BIS sieć
EKOMUZEUM – Tworzenie pakietów turystycznych szansą na lokalny rozwój
aktywności społecznej w ramach projektu międzynarodowego,
 organizacją powiatowego konkursu plastyczno-historycznego wraz z toszeckim
historykiem dla dzieci i młodzieży z okazji 100. Rocznicy Plebiscytu na Górnym
Śląsku oraz wybuchu III Powstania Śląskiego,
 piątym wydaniem książki – „Rocznik Toszecki”,
 organizacją obchodów 100. Rocznicy Plebiscytu na Górnym Śląsku wraz
z toszeckim historykiem.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 21 zaświadczeń z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 14 decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 10 decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.
2. Zawarto umowy w zakresie sprzedaży energii elektrycznej.
3. Podpisano zlecenia na:
 opracowanie projektu organizacji ruchu wprowadzającego na drodze gminnej
nr 620001S ul. Bolesława Chrobrego w Toszku w celu wprowadzenia miejsca
postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej w rejonie budynku Urzędu
Miejskiego w Toszku,
 przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz sprawdzenie
widoczności i wypełnienie metryk dla 8 przejazdów kolejowych w ciągu dróg
gminnych na terenie Gminy Toszek,
 uprzątnięcie lokalu mieszkalnego w Ligocie Toszeckiej.
4. Złożono wniosek w sprawie udzielenia wsparcia ze strony wojska w zakresie dezynfekcji
wiat przystankowych i ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Toszek.
5. Przygotowano lokal pod najem socjalny przy ul. Kościelnej 1 w Toszku.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
 7 postanowień pozytywnie opiniujących wstępny podział nieruchomości (3 działki
w Toszku, 2 działki w Pniowie, 1 działkę w Sarnowie oraz w Proboszczowicach),
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decyzję zezwalającą na wycinkę 2 drzew w Ciochowicach,
decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości w Toszku,
informację określającą wysokość opłaty przekształceniowej prawa wieczystego
użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów.
Zawarto umowy:
 dzierżawy nieruchomości położonej w Kotulinie o powierzchni 2,6508 ha
z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat,
 dzierżawy nieruchomości położonej w Pniowie o pow. 0,5000 ha jako zaplecze
gospodarstwa rolnego na okres 3 lat,
 opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek.
Nabyto na mocy decyzji Wojewody Śląskiego 4 działki o łącznej powierzchni 1,0358 ha,
w tym w:
 Pawłowicach: 1 działka - rów,
 Paczynie: 3 działki – działki rolne oraz 1 działka – część Placu Drzewnego.
Przeprowadzono:
 15 kontroli palenisk w zabudowie jednorodzinnej oraz 15 kontroli spalania
pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,
 ankietę wśród mieszkańców Gminy Toszek dotyczącą rodzajów użytkowanych
źródeł ciepła.
Uruchomiono punkt informacyjny programu rządowego „Czyste powietrze”, w którym
od 15 lutego 2021 r. przyjęto 7 wniosków o dotacje do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Zaopiniowano 6 rocznych Planów Łowieckich na rok gospodarczy 2021/2022 dla kół
łowieckich.
Wystawiono i wysłano 198 nakazów z tytułu płatności czynszu dzierżawnego.
Podpisano akt notarialny w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy Toszek położonej w Toszku
w rejonie ul. Podwale.

W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 10 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości
podatkowych, o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano:
 445 wezwań, postanowień, decyzji, pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 313 tytułów wykonawczych.

Burmistrz Toszka
dr inż. Grzegorz Kupczyk
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