nr sprawy: ORG.0002.5.2021
Załącznik nr 6 do protokołu nr XXIX/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 maja 2021r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 16.04.2021 r. do 25.05.2021 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 46 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,
 ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane
z przeciwdziałaniem COVID-19,
 udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Toszeckiej,
 powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego
Gminy Toszek,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2020/2021,
 szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w Gminie Toszek,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy
Toszek,
 ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz najem lokali
użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek,
 ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości położonych w Toszku w rejonie ulic Mickiewicza i Skłodowskiej,
stanowiących działki o numerach: 1698/237, 1699/237, 1700/237, 1701/237, 1702/237,
1703/237 i 1704/237, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów
nieograniczonych,
 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działkach
o numerach: 827/102 obręb Pniów oraz numerach 44, 51, 52 i 55 obręb Toszek,
stanowiących własność Gminy Toszek, wybudowanego gazociągu średniego ciśnienia,
a także na działkach o numerach: 588/47, 47, 48 obręb Toszek, stanowiących własność
Gminy Toszek, wybudowanego gazociągu niskiego ciśnienia,
 ogłoszenia otwartego konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy
Toszek,
 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminów kończących
służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku,
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 ogłoszenia naboru, powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru
na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Zamówień
Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy, powołania Komisji Rekrutacyjnej
dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika
Referatu w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji oraz informacji
o
wyniku
naboru
na
powyższe
stanowisko,
ogłoszenia
naboru
na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego,
Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego, ogłoszenia naboru w celu
zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisku
Podinspektora w Referacie Organizacyjnym, a także powołania Komisji Rekrutacyjnej
dla przeprowadzenia 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 oraz informacji o wyniku naboru na powyższe stanowisko,
 wprowadzenia elektronicznej platformy konsultacji społecznych toszek.konsultacje.pl
oraz ustalenia regulaminu jej funkcjonowania.
Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 11 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym o:
- założenie działalności gospodarczej - 3 wnioski
- wpis zmiany działalności – 6 wniosków,
- zawieszenie działalności gospodarczej – 1 wniosek,
- zakończenie działalności gospodarczej - 1 wniosek.
Wypełniono elektroniczną ankietę dotyczącą:
 ochrony zdrowia w miejscu pracy;
 opinii na temat systemu ProfiBaza (system do wyszukiwania danych statystycznych
dot. zdrowia) oraz ogólnych kompetencji cyfrowych pracowników samorządowych
w zakresie wyszukiwania tych danych.
Zawarto umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o dofinansowanie „Programu
profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie
Gminy Toszek” w roku 2021.
Celem opracowania Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Toszek zwrócono się
do:
 jednostek organizacyjnych Gminy Toszek;
 podmiotów leczniczych zlokalizowanych na terenie gminy;
 członków zespołu koordynującego działania i monitującego realizację zadań
w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń
psychicznych
o udostępnienie niezbędnych danych statystycznych oraz wyrażenie opinii odnoście
wyników przeprowadzonej ankiety w zakresie zdrowia psychicznego.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wzrostem zachorowań
na COVID-19, na polecenie Wojewody Śląskiego złożono za pośrednictwem Centralnej
Aplikacji Statystycznej:
 jedno sprawozdanie OP-3-żłobki-2021-dzieci dotyczące liczby dzieci uczęszczających
do żłobka w czasie jego zawieszenia (tj. do dnia 16 kwietnia br.);
 pięć sprawozdań OP-3 dotyczące sposobu funkcjonowania żłobka w czasie pandemii,
w
tym
informacje
o
podjęciu
przed
dyrektora
placówki
decyzji
o zawieszeniu/zamknięciu lub wznowieniu działalności placówek opieki w wieku
do lat 3;
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7. W związku z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii
koronawirusa oraz wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi w szczególności zakazu
zgromadzeń nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn.:
 „Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej”;
 „WĘDRUJĄCA WYSTAWA – A co Ty wiesz o granicy?”;
 „Wędrownik po Gminie Toszek. Dla miłośników historii, tajemnic, osobliwości, natury
i dobrego smaku”.
8. Trwa weryfikacja złożonych sprawozdań końcowych z realizacji w 2020 r. zadań
publicznych Gminy Toszek w zakresie:
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – wpłynęło 8 sprawozdań;
 ochrony i promocji zdrowia – wpłynęło 1 sprawozdanie;
 organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka – wpłynęło
1 sprawozdanie.
9. Zawarto umowę o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
pn.: „Renowacja 4 witraży sakralnych znajdujących się w prezbiterium w zabytkowym kościele
parafialnym p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku” – wypłacono dotację.
10. Podpisano umowę o świadczenie bezpłatnych usług związanych z udostępnieniem
systemu do przeprowadzania konsultacji społecznych w celach testowych – uruchomiono
elektroniczną platformę przeprowadzania konsultacji społecznych toszek.konsultuje.pl.
11. W ramach pełnienie funkcji punktu potwierdzania profili zaufanych:
 dokonano potwierdzenia 21 profili zaufanych;
 dokonano unieważnienia 3 profili zaufanych (na wniosek wnioskodawcy w związku
ze zmianą danych logowania, tj. adres e-mail lub numer telefonu);
 odrzucono 4 wnioski o potwierdzenie profilu zaufanego (ze względu na niezgodność
danych z rejestrem PESEL).
12. W ramach współpracy z Zarządem Transportu Metropolitalnego:
 zaopiniowano pozytywnie propozycję opracowania nowego „Systemu Informacji
Wizualnej” dla transportu miejskiego ZTM w celu zwiększenia funkcjonalności
i estetyki informacji przystankowej,
 przywrócono rozkłady jazdy na dni robocze szkolne w związku z powrotem dzieci
do szkół.
13. Zawarto umowy w ramach przeprowadzonych postępowań zwolnionych z obowiązku
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania związane z bieżącym
funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Toszku na rok 2021 t.j. na:
1. dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów),
2. dostawę artykułów biurowych,
3. dostawę środków czystości,
4. dostawę artykułów gospodarstwa domowego.
14. Wszczęto postępowanie zwolnione z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych na remont detalu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Toszku.
15. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem
Urzędu Miejskiego w Toszku i zawarto zlecenia na rok 2021, tj. na wykonanie:
 serwisu klimatyzacji znajdującej się w pomieszczeniu serwerowni,
 rocznej obowiązkowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej,
 rocznego obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych,
 rocznej obowiązkowej kontroli stanu technicznego budynku Urzędu Miejskiego
w Toszku.
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W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono:
 17 aktów zgonu,
 2 akty małżeństwa,
 9 zapewnień o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego,
 dokonano migracji do systemu Źródło 67 aktów stanu cywilnego,
 wydano:
 186 odpisów aktów stanu cywilnego,
 1 zaświadczenie o stanie cywilnym.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano:
 55 dowodów osobistych,
 22 zaświadczenia z ewidencji ludności potwierdzających zameldowanie
na pobyt stały, czasowy lub inny oraz wydano zaświadczenia po każdym
zameldowaniu na pobyt stały oraz pozostawiono 3 wnioski o wydanie zaświadczenia
bez rozpoznania z uwagi na nieusunięcie braków w terminie,
 1 decyzję w sprawach meldunkowych,
 dokonano:
 29 rejestracji miejsca pobytu stałego, czasowego oraz wymeldowania,
 7 udostępnień danych jednostkowych na wniosek,
 prowadzi się 1 postępowanie administracyjne o wymeldowanie z miejsca pobytu
stałego,
 sporządzono i przesłano do Krajowego Biura wyborczego arkusz kontrolny
prowadzenia rejestru wyborców,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa publicznego
za miesiąc kwiecień 2021 r.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 monitorowano dane statystyczne dotyczące ilości wykonanych w gminie szczepień
przeciw Sars-Cov-2,
 zaktualizowano procedurę Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy
Toszek,
 przekazano mieszkańcom Gminy Toszek maseczki jednorazowe,
 powołano 14 nowych członków Formacji Obrony Cywilnej Drużyny Wykrywania
i Alarmowania oraz Drużyny Posterunku Alarmowania,
 przeprowadzono szkolenie z zakresu ochrony ludności oraz funkcjonowania Systemu
Wczesnego Ostrzegania i Systemu Wczesnego Alarmowania,
 opracowano Program szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony
w Gminie Toszek na lata 2021-2025.
4. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto zlecenie na rok 2021
na zadanie związane w wykonaniem przeglądu gaśnic we wszystkich jednostkach OSP
z terenu Gminy Toszek.
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W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
na realizację zadania pn.: „Budowa przedszkola w Kotulinie”.
2. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy
Toszek.
3. Przeprowadzono postępowanie zwolnione z obowiązku stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych na usługę wykonania Strategii Gminy Toszek na lata 2021-2027.
4. Opracowano wnioski wraz z dokumentacją na zadanie pn.: „Zagospodarowanie miejsca
publicznego w sołectwie Pisarzowice poprzez zakup oświetlenia solarnego”, „Wzrost aktywności
społecznej mieszkańców Pniowa poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej”, „Tworzenie warunków
sprzyjających do rozwoju sportu dla mieszkańców Proboszczowic poprzez budowę siłowni
zewnętrznych” w odpowiedzi na ogłoszony konkurs przez Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego.
5. Przygotowano:
 dokumentację do podpisania umowy o dofinansowane w wysokości 844 130,10 zł
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg gminnych łączących
przysiółki w Kotulinie,
 umowę na pożyczkę dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej
na realizację projektu grantowego pn.: „Pobudzenie i wzrost integracji mieszkańców
Gminy Toszek poprzez organizację Toszeckiego Jarmarku Jakubowego” realizowanego
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 organizowanego przez Lokalną Grupę Działania – „Leśna
Kraina Górnego Śląska”,
 fiszkę projektową na realizację planowanego grantu w 2022 roku z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich – „Od juniora do seniora – tworzenie warunków sprzyjających do
rozwoju integracji i rekreacji dla mieszkańców Gminy Toszek poprzez budowę plenerowych
siłowni zewnętrznych”.
6. Zawarto umowę na organizację konkursu z okazji Dnia Matki dla mieszkańców Gminy
Toszek oraz na spotkanie autorskie - „Zamkowe wieczory z kawą i herbatą”.
7. Prowadzono działania:
 z ambasadą hiszpańską – Biurem Radcy ds. Turystyki w celu współorganizacji
plenerowej wystawy – „Droga św. Jakuba” przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Toszeckiej,
 z Lokalną Grupą Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” przy organizacji przyjazdu
do Gminy Toszek w 2022 roku grupy młodzieży z Litwy (Kowno) oraz
z woj. zachodniopomorskiego – w ramach programu Leader,
 w zakresie organizacji wydarzenia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz
jubileuszu III Powstania Śląskiego,
 związane z promocją wśród mieszkańców (restauratorów, rękodzielników) konkursu
– „Marka lokalna na bis” organizowanego przez Lokalną Grupę Działania – Leśna
Kraina Górnego Śląska,
 z sołtysem Ciochowic w zakresie organizacji odsłonięcia tablicy promocyjnej
dotyczącej odkrytych wykopalisk archeologicznych,
 z klubem sportowym Górnik Zabrze – przyjazd maskotki klubowej z okazji Dnia
Dziecka,
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w zakresie organizacji wystawy prac dzieci młodzieży uczestniczących
w powiatowym konkursie plastyczno-historycznym wraz z toszeckim historykiem
z okazji 100. rocznicy Plebiscytu na Górnym Śląsku oraz wybuchu III Powstania
Śląskiego,
związane z przygotowaniem logistycznym do udziału w Targach Promocyjnych
w Chorzowie.

W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 26 zaświadczeń z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego,
 1 decyzję na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
 10 wypisów i wyrysów z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
2. Zawarto umowy na:
 wykonanie usługi serwisowania fontanny na Rynku w Toszku,
 pielęgnację zieleni na terenie miasta i gminy Toszek,
 remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych,
 koszenie poboczy dróg gminnych.
3. Podpisano zlecenia na:
 wykonanie projektu organizacji ruchu wprowadzającego na drodze gminnej
ul. Wiejskiej w Płużniczce „Przystanek komunikacji miejskiej”,
 montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – słupków prowadzących U-1a w
poboczu drogi gminnej ul. Leśniczówka w Ciochowicach,
 ułożenie kostki brukowej na poboczu ul. Osiedlowej w Ciochowicach obok progu
zwalniającego,
 przeglądu rocznego dróg gminnych.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
 2 postanowienia pozytywnie opiniujące podział nieruchomości dla 2 działek
położonych w Toszku i Kotulinie,
 4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości w Toszku, Pniowie, Kotulinie
i Płużniczce.
2. Zawarto umowę dzierżawy z przeznaczeniem pod ogródek wiedeński o powierzchni
65 m² (część płyty Rynku).
3. Podpisano akt notarialny w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolniczego Gminie Toszek działki nr 96/1 położonej w Płużniczce – studnia
głębinowa z infrastrukturą.
4. Złożono wniosek do Wojewody Śląskiego o zwrot z budżetu państwa części wydatków
Gminy wykorzystanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2020.
5. Wysłano:
 53 wezwania z tytułu opłaty przekształceniowej za rok 2021,
 5 wezwań z tytułu rocznej opłaty użytkowania wieczystego.
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6. Rozpatrzono:
 9 wniosków na wymianę pokryć dachowych z azbestu,
 16 wniosków o odbiór odpadów zawierających azbest.
7. Przyjęto 16 wniosków o dotacje na wymianę źródeł ciepła w ramach programu „Czyste
Powietrze” i przekazano je do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
8. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto umowy na rok 2021,
tj. na:
 dostawę części zamiennych do kosiarek,
 dostawę paliwa do urządzeń gospodarczych (kos spalinowych)
w ramach funduszu sołeckiego dla sołectw Gminy Toszek.
9. W ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku” 4 sołectwa złożyły wnioski
o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska t.j.: Boguszyce, Kotulin,
Kotliszowice i Sarnów.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 2 zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa, z pomocy publicznej.
2. Wysłano:
 2253 wezwań, postanowień, decyzji, pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 533 upomnienia.

Burmistrz Toszka
dr inż. Grzegorz Kupczyk
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