nr sprawy: ORG.0002.6.2021
Załącznik nr 5 do protokołu nr XXX/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 30 czerwca 2021r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 26.05.2021 r. do 29.06.2021 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 28 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,
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku”,
 zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2
im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2020/2021,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) „Programu
profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy
Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2021,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy
Toszek,
 ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na działkach o numerach: 1297/181,
342/82, 44, 51, 52 i 55 obręb Toszek, stanowiących własność Gminy Toszek, gazociągu
niskiego ciśnienia, a także na działce o numerze 245/113 obręb Pawłowice, stanowiącej
własność Gminy Toszek, dla lokalizacji linii kablowej niskiego napięcia,
 wymiany systemu ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Toszek,
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego
dla Gminy Toszek,
 ogłoszenia naboru, powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru
na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego,
Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego oraz informacji o wyniku naboru
na
powyższe
stanowisko,
a
także
powołania
Komisji
Rekrutacyjnej
dla przeprowadzenia naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną
nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie
Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz informacji o wyniku naboru
na powyższe stanowisko.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 6 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym o:
- wpis zmiany działalności – 4 wnioski,
- wznowienie działalności gospodarczej – 2 wnioski.
3. Wypełniono i przekazano do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ankietę RPRESJST-2021 dotyczącą monitoringu wdrażania „Regionalnego programu rozwoju ekonomii
społecznej w województwie śląskim do roku 2020” za rok 2020.
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4. Zakończono procedurę postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw.
„małe granty”) i zawarto umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Rajd
szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej 2021”.
5. Nie uznano celowości realizacji zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów” pn.:
 „Sieć Życia Seniorów”,
 „Bezpieczne zachowania podczas pandemii”.
6. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki nowotworu
gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat ”
w roku 2021.
7. Wystosowano wezwanie do złożenia dodatkowych informacji, wyjaśnień oraz dowodów
do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji
opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w okresie od dnia
1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
8. W ramach pełnienie funkcji punktu potwierdzania profili zaufanych:
 dokonano potwierdzenia 27 profili zaufanych,
 dokonano unieważnienia 5 profili zaufanych (na wniosek wnioskodawcy w związku
ze zmianą danych logowania, tj. adres e-mail lub numer telefonu),
 odrzucono 3 wnioski o potwierdzenie profilu zaufanego (ze względu na niezgodność
danych z rejestrem PESEL).
15. W ramach współpracy z Zarządem Transportu Metropolitalnego od dnia
26 czerwca br. wycofano zmiany wprowadzone w rozkładach jazdy w następstwie stanu
epidemii związane z powrotem do szkół klas I-III.
16. Przeprowadzono postępowania zwolnione z obowiązku stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych na zadania:
 zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Urzędu Miejskiego w Toszku,
 „Remont detalu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Toszku” (zawarto umowę).
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono:
 6 aktów zgonu,
 8 aktów małżeństwa,
 6 zapewnień o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego,
 dokonano:
 migracji 54 aktów stanu cywilnego do systemu Źródło,
 transkrypcji 3 aktów urodzenia i 2 aktów małżeństwa sporządzonych za granicą
oraz ich uzupełnienia i sprostowania na wniosek,
 wydano:
 146 odpisów aktów stanu cywilnego,
 3 decyzje o zmianie nazwiska.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano:
 67 dowodów osobistych,
 19 zaświadczeń z ewidencji ludności potwierdzających zameldowanie
na pobyt stały, czasowy lub inny oraz wydano zaświadczenia po każdym
zameldowaniu na pobyt stały, a także wezwano osobę do usunięcia braków
we wniosku,
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 dokonano:
 26 rejestracji miejsca pobytu stałego, czasowego oraz wymeldowania,
 6 udostępnień danych jednostkowych na wniosek oraz wezwano osobę
do usunięcia braków we wniosku,
 nadano numer PESEL jednej osobie na podstawie odrębnych przepisów,
 prowadzi się postępowanie administracyjne o wymeldowanie z miejsca pobytu
stałego,
 zweryfikowano w porozumieniu z Krajowym Biurem Wyborczym aktualne nazwy
ulic okręgów wyborczych,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa publicznego
za miesiąc maj 2021 r.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 monitorowano dane statystyczne dotyczące ilości wykonanych w gminie szczepień
przeciw Sars-Cov-2,
 zaktualizowano Plan Obrony Cywilnej,
 wszczęto 9 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia świadczeń osobistych
na wniosek Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach,
 sporządzono i uzgodniono karty realizacji zadań OC,
 opracowano i uzgodniono Plan przeprowadzenia gminnego ćwiczenia struktur obrony
cywilnej pn.: „Działania ratowniczo-gaśnicze formacji obrony cywilnej w przypadku pożaru
na terenie szkoły, na przykładzie Szkoły Podstawowej w Pniowie”,
 przekazano:
 Poradniom Opieki Zdrowotnej z terenu Gminy Toszek: gogle ochronne, przyłbice
oraz płyn do dezynfekcji,
 mieszkańcom Gminy Toszek maseczki jednorazowe,
 zawarto:
 porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach w sprawie przygotowania
i przeprowadzenia dwuszczeblowego powiatowego ćwiczenia obronnego,
 umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu
na dofinansowanie działalności Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. z przeznaczeniem
na zakup kardiomonitora i dwóch łóżek szpitalnych,
 porozumienie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach
na dofinansowanie zakupu sprężarki do ładowania butli powietrznych w sprzęcie
ochrony układu oddechowego.
4. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto zlecenie na usługę wymiany oleju, filtra
oleju, powietrza i paliwa w samochodzie pożarniczym Ford Faby będącym
na stanie OSP Ciochowice.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy
Toszek.
2. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych na:
 zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem 1216 sztuk opraw oświetleniowych w technologii
LED wraz z okablowaniem na istniejących słupach na terenie Gminy Toszek”,
 usługę wykonania strategii Gminy Toszek na lata 2021-2027 (zawarto umowę).
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3. Przygotowano:
 harmonogramy wniosków na realizację projektów z regionalnego Programu
Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020, tj.: „Poprawa efektywności
energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek”, „Budowa centrum
przesiadkowego w Toszku „Parkuj i jedź” oraz „Wzrost efektywności energetycznej w Gminie
Toszek poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków”,
 dokumentację – formularz zmian do projektu pn.: „Budowa centrum przesiadkowego
„Parkuj i jedź”.
4. Zawarto porozumienie z ambasadą hiszpańską – Biurem Radcy ds. Turystyki w celu
współorganizacji plenerowej wystawy – „Droga św. Jakuba”
przy współpracy
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Toszeckiej.
5. Dokonano końcowego rozliczenia projektu realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – „Budowa
kanalizacji dla rejonu ulic Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Strzelecka, Tarnogórska,
Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku”- otrzymano ostatnią transzę środków.
6. Zatwierdzono rozliczenie projektu „Zdalna Szkoła+” w ramach rządowego projektu
realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
7. Uczestniczono w targach turystycznych – Targi regionów na zaproszenie Lokalnej Grupy
Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.
8. Zorganizowano:
 spotkania dla przedszkolaków na których przekazywana była książeczka promocyjna
miasta pn.: „Święto małego miasteczka”,
 spotkanie podsumowujące powiatowy i gminny konkurs plastyczno-historyczny
z okazji 100. rocznicy plebiscytu na Górnym Śląsku oraz wybuchu III Powstania
Śląskiego przy współpracy z toszeckim historykiem.

W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 31 zaświadczeń z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 7 decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 4 decyzje na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
 3 skierowania na najem lokalu komunalnego po remoncie na koszt własny
przyszłego najemcy.
2. Zawarto umowy na:
 udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadań pn:
 „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2950S ul. Wilkowicka
w Toszku”,
 „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2913S ul. Pniowska
w Paczynie”,
 „Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej
nr 2912 S w Sarnowie”,
 nadzór inwestorski dla zadania pn.: „Remont detalu elewacji budynku Urzędu Miejskiego
w Toszku”.
3. Podpisano zlecenia na:

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym
(od 26.05.2021 r. do 29.06.2021 r.)
Strona 4 z 6

nr sprawy: ORG.0002.6.2021



montaż progu zwalniającego wraz z wykonaniem oznakowania poziomego
i pionowego w ciągu drogi gminnej ul. Poprzeczna w Toszku,
 opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul.
Dworcowej w Toszku – II etap”,

uzupełnienie ubytków na drogach gminnych – działkach nr 240/4, 372/4, 79/5
w Proboszczowicach.
4. Zaktualizowano program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie
Toszek na lata 2021-2024.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
 3 postanowienia o zatwierdzeniu wstępnego projektu podziału nieruchomości,
 decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości,
 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości,
 decyzję umarzającą opłatę za usunięcie drzew w zamian za nasadzenie nowych.
2. Zawarto:
 umowę dzierżawy nieruchomości położonej w Toszku o powierzchni 0,4900 ha na cele
rolne na okres 10 lat,
 umowy najmu świetlic wiejskich:
 2 w Paczynie w celu organizacji imprezy okolicznościowej oraz prowadzenia
bezpłatnych dla lokalnej społeczności zajęć z podstaw obsługi komputera,
 w Pniowie w celu nauki karate, judo, Jiu-Jitsu z elementami samoobrony dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
3. Podpisano akty notarialne dotyczące sprzedaży działek w trybie bezprzetargowym:
 nr 1704/237 o powierzchni 0,0649 ha w Toszku przy ul. Curie-Skłodowskiej,
 nr 1699/237 o powierzchni 0,0578 ha wraz z udziałem 25/100 w działce
nr 1701/237 w Toszku przy ul. Mickiewicza,
 nr 1700/237 o powierzchni 0,0543 ha w Toszku przy ul. Skłodowskiej.
4. Przyjęto na majątek Gminy Toszek w drodze komunalizacji 4 działki o łącznej
powierzchni 0.4719 ha, tj. 2 działki w Kotulinie stanowiące drogę (ul. Dolną) oraz
2 działki w Toszku stanowiące drogę (ul. Wiejska).
5. Złożono:
 5 wniosków do Starosty Gliwickiego o zezwolenie na usunięcie 17 drzew,
tj. (9 szt. w Pawłowicach, 5 szt. w Pniowie, 2 szt. w Paczynce oraz 1 szt. w Paczynie),
 2 wnioski do programu „Czyste Powietrze”,
 wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Demontaż, zbieranie, transport
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w roku 2021”
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
6. Wysłano 7 wezwań do zapłaty z tytułu II raty czynszu dzierżawnego za rok 2021.
7. Zaktualizowano 25 rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
8. Potwierdzono zawarcie 1 umowy dzierżawy pomiędzy rolnikami.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 6 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa, z pomocy publicznej.
2. Wysłano:
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 248 wezwań, postanowień, decyzji, pism ogólnych
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 548 upomnień,
 92 tytuły wykonawcze.

dotyczących

podatków

Burmistrz Toszka
dr inż. Grzegorz Kupczyk
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