nr sprawy: ORG.0002.3.2021
Załącznik nr 5 do protokołu nr XXVII/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 25.03.2021 r. do 15.04.2021 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 15 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
− zmian w budżecie, planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021,
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek oraz zmian w planie finansowym
na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami,
− przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały:
 w sprawie odmowy uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Toszek
na lata 2021-2024,
 zmiany uchwały nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Toszek na lata
2020-2023 z perspektywą do 2026 roku”,
− niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek,
stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 1696/181 i 1697/181 obręb Toszek,
− przedłożenia sprawozdania rocznego budżetu Gminy Toszek za rok 2020,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek
w Toszku” za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu
na dzień 31.12.2020 r.,
− ogłoszenia naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością
pracownika na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku,
− obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym kwiecień-czerwiec
2021 r. w związku z przypadającym w sobotę 1 maja 2021 r. dniem ustawowo wolnym
od pracy – Świętem Pracy, dla zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy
w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia
1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.,
− ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku (w związku
z pandemią koronawirusa).
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 10 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym o:
- zmianę wpisu – 8 wniosków
- zawieszenie działalności gospodarczej - 2 wnioski.
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3. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wzrostem zachorowań
na COVID-19, na polecenie Wojewody Śląskiego złożono za pośrednictwem Centralnej
Aplikacji Statystycznej sprawozdanie dotyczące sposobu funkcjonowania żłobka w czasie
pandemii, w tym informacje o zawieszeniu/zamknięciu lub wznowieniu działalności
placówek opieki dla dzieci w wieku do lat 3. oraz 2 (cotygodniowe) sprawozdania
OP-3 dotyczące liczby dzieci uczęszczających do żłobka w czasie jego zawieszenia po dniu
1 kwietnia br.
4. W związku z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii
koronawirusa nie uznano celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zleconego do realizacji w trybie
tzw. „małych grantów” pn.: „Śladami niepodległości” oraz „URBAN KIDS”
5. Dokonano potwierdzenia 9 wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego w ePUAP oraz 4
wniosków o unieważnienie profilu.
6. Dokonano, na wniosek, wykreślenia jednego podmiotu z Rejestru Działalności
Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Toszek.
7. Złożono sprawozdanie:
− roczne o zrealizowanych w roku 2020 zadaniach z zakresu zdrowia publicznego
do Ministerstwa Zdrowia;
− z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych PARPA-G1 za rok 2020,
8. Zawarto umowy o zarządzanie, a następnie o prowadzenie Pracowniczych Planów
Kapitałowych w imieniu i na rzecz pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku.
9. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
poniżej 130.000 zł dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Toszku w 2021 r. na:
− dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów);
− dostawę artykułów biurowych;
−
dostawę środków czystości.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
− sporządzono:
 7 aktów zgonu,
 2 zapewnienia o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego,
− dokonano migracji do systemu Źródło 17 aktów stanu cywilnego,
− sprostowano/uzupełniono 2 akty stanu cywilnego,
− wydano:
 z rejestru Źródło 84 odpisy aktów stanu cywilnego,
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
− wydano:
● 22 dowody osobiste,
● 12 zaświadczeń z ewidencji ludności potwierdzających zameldowanie
na pobyt stały, czasowy lub inny oraz 10 zaświadczeń o zameldowaniu
bezpośrednio po dokonaniu rejestracji zameldowania na pobyt stały,
− prowadzi się 1 postępowanie administracyjne o wymeldowanie z miejsca pobytu
stałego,
− dokonano:
 17 rejestracji miejsca pobytu stałego, czasowego oraz wymeldowania,
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

3 udostępnień danych jednostkowych na wniosek,
Transkrypcji 1 aktu małżeństwa i 1 aktu zgonu sporządzonych za granicą oraz ich
uzupełnienia i sprostowania,
− sporządzono:
● 1 listę szkolną dla Szkoły Podstawowej w Kotulinie,
● sprawozdanie
statystyczne
do
Śląskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego za miesiąc marzec 2021 r.
Przeprowadzono, rozstrzygnięto i zawarto zlecenie w postępowaniu poniżej 130.000
złotych na dostawę wyposażenia różnego na potrzeby OSP Pniów (węże tłoczne, rękawice,
kominiarki, sygnalizatory bezruchu).
Zaktualizowano procedurę Systemu Wczesnego Ostrzegania.
Rozpoczęto aktualizacje Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Toszek.
Powołano dwóch nowych członków Formacji Obrony Cywilnej: Komendanta Drużyny
Wykrywania i Alarmowania oraz Komendanta Drużyny Posterunku Alarmowania.
Rozpoczęto aktualizację Planu Obrony Cywilnej.
Przekazano jednostkom organizacyjnym oraz jednostkom OSP z terenu Gminy Toszek
gogle ochronne, maseczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji.

W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji pn.: "Budowa przedszkola w Kotulinie" z powodu
obarczenia niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej
ręki pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek oraz utworzenie
i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów” - podpisano umowę na 17 dni
do czasu rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.
3. Ogłoszono postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Dostawa wraz z montażem 1216 sztuk opraw oświetleniowych
w technologii LED wraz z okablowaniem na istniejących słupach na terenie Gminy Toszek
- termin składania ofert 11.05.2021 r.
4. Otrzymano pozytywną ocenę merytoryczną i przygotowano dokumentację do podpisania
umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego dla projektu złożonego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata
2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego pn. "Wzrost efektywności
energetycznej w Gminie Toszek poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła oraz termomodernizację
budynków".
5. Otrzymano dotację celową w wyniku złożonego wniosku do Starostwa Powiatowego
w kwocie 20.000,00 zł na prace przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków –
„Prace remontowe przy cokole na budynku Urzędu Miejskiego w Toszku”.
6. Zawarto umowę z „Centrum Kultury „Zamek w Toszku” na powierzenie realizacji zadania
publicznego pn.: „Toszeckie Ognisko Muzyczne".
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7.

Przygotowano wniosek o płatność dla projektu realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego – "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Toszek".
8. Współpracowano z Lokalną Grupą Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”koordynacja działań na terenie gminy.
9. Podpisano umowę z telewizją TVT na realizację materiałów dziennikarskich na temat
Gminy Toszek,
10. Przygotowano koncepcję pojemnika na nakrętki w kształcie serca. Podpisano umowę
na realizację w/w zadania.
11. Objęto honorowym patronatem przez Burmistrza Toszka powiatowego konkursu
plastycznego na najpiękniejsze kroszonki dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego.
Przygotowano nagród dla zwycięzców konkursu, promocja wydarzenia w mediach
społecznościowych.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
− 3 zaświadczenia oraz 4 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
− 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego,
− 2 decyzje na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej
z funkcjonowaniem drogi.
2. Zlecono:
− uprzątnięcie lokalu mieszkalnego w Toszku przy ul. Kościelnej 1 po zmarłym najemcy,
− uprzątnięcie lokalu mieszkalnego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 28 po zmarłym
najemcy,
− nasadzenia kwiatów na terenie miasta Toszek.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
− 2 decyzje zezwalające na wycinkę 10 drzew w Pawłowicach i 1 drzewa w Kotulinie,
− 8 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości w Toszku, Pniowie, Wilkowiczkach
i Ligocie Toszeckiej,
− 1 postanowienie pozytywnie opiniujące podział nieruchomości w Paczynie.
2. Złożono wniosek do Starosty Gliwickiego o zezwolenie na usunięcie 3 drzew w Kotulinie.
3. Zawarto 2 umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Toszku z przeznaczeniem
pod pojemniki na odpady komunalne dla Wspólnoty Mieszkaniowej oraz na cele związane
z powiększeniem ogródka warzywnego - na czas nieoznaczony.
4. Wysłano 19 wezwań do zapłaty czynszu dzierżawnego z tytułu I raty w roku 2021.
5. Przeprowadzono 2 kontrole palenisk w zabudowie jednorodzinnej oraz 2 kontrole spalania
pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.
6. Zawarto umowę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek oraz
utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na okres
od 1 kwietnia 2021 r. do 17 kwietnia 2021 r.
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W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 2 zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 163 wezwań, postanowień, decyzji, pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz
/-/ dr inż. Grzegorz Kupczyk
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