nr sprawy: ORG.0002.8.2021
Załącznik nr 6 do protokołu nr XXXII/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 30.06.2021 r. do 24.08.2021 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 53 zarządzenia, 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, a także zmian w planie
finansowym rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem
COVID-19,
 zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników
rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 powołania Zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu
z natury materiałów niejawnych zgromadzonych w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego,
 przedłużenia powierzenia stanowisk Dyrektorom Szkół Podstawowych:
 im. Królowej Jadwigi w Pniowie Pani Annie Zarzeckiej,
 nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku Pani Agacie Zawadzkiej,
 nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku Panu Waldemarowi Pigulakowi,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę,
będącej własnością Gminy Toszek,
 ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, położonych w:
 Kotulinie w rejonie ulicy Kolejowej, oznaczonych ewidencyjnie numerami 172/3
oraz 173/3,
 rejonie ulic Ks. Johannesa Chrząszcza i Twardowskiego, oznaczonych ewidencyjnie
numerami 304/82, 333/82, 338/82, 339/82, 341/82, 365/9, 381/8,
 Paczynce, oznaczonych ewidencyjnie numerami: 897/9, 867/9 i 866/9
przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych,
 przekazania sołectwu Proboszczowice składników mienia komunalnego,
 zbycia mienia ruchomego Gminy Toszek,
 przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze
bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży,
znajdujących się w budynkach położonych w Toszku przy ulicy Karola Miarki 1 oraz
Strzeleckiej 19,
 zmian wyznaczenia koordynatora gminnego oraz aktualizacji dokumentacji
„Planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznego urządzeń zaopatrzenia
w wodę w warunkach specjalnych”,
 zmiany zarządzenia w sprawie powołania członków Jednostki Realizującej Projekt
pn.: „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”,
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2.

3.

4.

5.

6.

 odwołania pełnomocnika ds. inwestorów w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 terminu naboru projektów w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego oraz
określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację działań objętych
procedurą Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022, a także harmonogramu
przebiegu procedury Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego oraz powołania Zespołu
ds. Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022,
 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty i Inspektora
w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy, wolne stanowisko
urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich
i Bezpieczeństwa Publicznego, powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Zamówień
Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy oraz informacji o wynikach naboru na wolne
stanowiska w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku.
Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 15 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym o:
- założenie działalności gospodarczej – 2 wnioski,
- wpis zmiany działalności – 9 wniosków,
- zawieszenie działalności gospodarczej – 2 wnioski,
- zakończenie działalności gospodarczej – 2 wnioski.
Zakończono 3 postępowania administracyjne w sprawie wydania jednorazowych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży typu:
1) A, tj. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – wydano 2 decyzje zezwalające;
2) B, tj. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) – wydano
1 decyzję zezwalającą.
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych typu A, tj. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na okres 1 dnia.
Zakończono weryfikację złożonych sprawozdań końcowych z realizacji w 2020 r. zadań
publicznych Gminy Toszek w zakresie:
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – wystosowano 6 wezwań
do złożenia dodatkowych informacji, wyjaśnień oraz dowodów do sprawozdania
końcowego za rok poprzedni – uzupełnienia w odpowiedzi na wezwania są na bieżąco
weryfikowane;
 ochrony i promocji zdrowia – wystosowano 1 wezwanie do złożenia dodatkowych
informacji, wyjaśnień oraz dowodów do sprawozdania końcowego za rok poprzedni sprawozdanie zostało uzupełnione, trwa weryfikacja dokumentacji.
Wezwano organizacje pozarządowe, którym zostały udzielone dotacje na realizację
zadań publicznych w 2021 r. do złożenia częściowych sprawozdań (za I półrocze) z ich
realizacji. Sprawozdania sukcesywnie wpływają i są na bieżąco weryfikowane.
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7. Złożono:
 4 sprawozdania OP-3 dotyczące sposobu funkcjonowania żłobka w czasie pandemii,
w
tym
informacje
o
podjęciu
przez
dyrektora
placówki
decyzji
o zawieszeniu/zamknięciu lub wznowieniu działalności placówki opieki dzieci
w wieku do lat 3,
 sprawozdanie resortowe z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
za rok 2020 RKZ-4-G
za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej,
 sprawozdanie SG-01 Statystyka gminy: współpraca z mieszkańcami za rok 2020
za pośrednictwem portalu sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego.
8. Przeprowadzono czynności nadzorcze (kontrolę) w żłobku działającym pod nazwą
„Niepubliczny Żłobek Pikabu” zlokalizowanym przy ul. Gliwickiej 26A w Toszku.
9. Przekazano do Ministra Zdrowia informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach
z zakresu ochrony zdrowia psychicznego zawierającą ocenę realizacji Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2020 r.
10. Dokonano zmiany składu osobowego zespołu ds. ochrony zdrowia psychicznego,
tj. Zespołu koordynującego działania i monitującego realizację zadań w zakresie promocji
zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych w ramach Strategii Ochrony
Zdrowia Psychicznego Gminy Toszek na lata 2020-2022.
11. Ogłoszono (ponownie) 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. Zaproszenia wysłano do 11 podmiotów leczniczych, nie wpłynęła
żadna oferta.
12. Rozwiązano (za porozumieniem stron) umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia
o dofinansowanie „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn
zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2021.
13. W ramach pełnienia funkcji punktu potwierdzania profili zaufanych:
 dokonano potwierdzenia 40 profili zaufanych,
 dokonano unieważnienia 4 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).
14. Dokonano rozliczenia przewoźników obsługujących Gminę Toszek za korzystanie
i zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Toszek w II kwartale 2021 r.
15. W zakresie ochrony informacji niejawnych:
 zawarto umowę zlecenia na przeprowadzenie indywidualnego szkolenia
dla pracownika Urzędu Miejskiego w Toszku z zakresu ochrony informacji niejawnych
oraz zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
 przeprowadzono szkolenie nowego pracownika tut. Urzędu z zakresu ochrony
informacji niejawnych – wydano stosowne zaświadczenie oraz upoważnienie
do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,
 powołano specjalny zespół spisowy w celu przeprowadzenia inwentaryzacji drogą
spisu z natury materiałów niejawnych zgromadzonych w Urzędzie Miejskim
w Toszku (inwentaryzacja trwa),
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 wszczęto zwykłe postępowanie sprawdzające w celu wydania poświadczenia
bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych
klauzulą tajności: „poufne” wobec jednego pracownika tut. Urzędu.
 sporządzono/opracowano aktualny wykaz:
1) wydanych przez Burmistrza Toszka upoważnień dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”,
2) osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa.
16. Przeprowadzono postępowania zwolnione z obowiązku stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych na zadania:
 remont pomieszczenia piwnicznego w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku
(zawarto umowę),
 świadczenie usług mobilnej aplikacji umożliwiającej przeglądanie publikowanych
ofert pracy, tj. usługi polegającej na publikacji ogłoszeń o naborach na wolne
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Toszku na okres 12 miesięcy (pakiet 15
ogłoszeń – zawarto zlecenie),
 świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy obejmujących
profilaktyczne badania pracowników oraz kandydatów na pracowników Urzędu
Miejskiego w Toszku (zawarto umowę),
 opracowanie „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Toszek na lata 2022-2025”
(zawarto umowę).
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono:
 11 aktów zgonu,
 12 aktów małżeństwa,
 1 akt urodzenia,
 5 zapewnień o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego,
 dokonano:
 migracji 72 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:
 251 odpisów aktów stanu cywilnego,
 przyjęto oświadczenie rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska
noszonego przed zawarciem małżeństwa.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano:
 102 dowody osobiste,
 29 zaświadczeń z ewidencji ludności potwierdzających zameldowanie
na pobyt stały, czasowy lub inny oraz wydano zaświadczenia po każdym
zameldowaniu na pobyt stały,
 dokonano:
 66 rejestracji miejsca pobytu stałego, czasowego oraz wymeldowania,
 9 udostępnień danych jednostkowych na wniosek oraz wezwano osobę
do usunięcia braków we wniosku,
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 prowadzi się 3 postępowania administracyjne o wymeldowanie z miejsca pobytu
stałego,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa publicznego
za miesiące czerwiec i lipiec 2021 r.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 monitorowano dane statystyczne dotyczące ilości wykonanych w gminie szczepień
przeciw Sars-Cov-2,
 wydano 9 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia świadczeń osobistych
na wniosek Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach,
 przeprowadzono:
 gminne ćwiczenia struktur obrony cywilnej pn.: „Działania ratowniczo-gaśnicze
formacji obrony cywilnej w przypadku pożaru na terenie szkoły, na przykładzie Szkoły
Podstawowej w Pniowie”,
 likwidację samochodu pożarniczego Jelcz z 1977 r. będącego na stanie OSP
Wilkowiczki,
 zawarto:
 umowę z firmą szkoleniową na przygotowanie i przeprowadzenie
dwuszczeblowego powiatowego ćwiczenia obronnego,
 zawarto porozumienie w sprawie świadczenia pomocniczych działań zakupowych
związanych z udzieleniem zamówienia publicznego.
4. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto zlecenia na dostawę:
 asortymentu dla strażaków biorących udział w ćwiczeniach Formacji Obrony Cywilnej
z terenu Gminy Toszek (5 szt. kominiarek i 5 szt. rękawic),
 zupy dla strażaków biorących udział w ćwiczeniach Formacji Obrony Cywilnej
z terenu Gminy Toszek.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Opracowano i przesłano zapytanie ofertowe celem oszacowania wartości zamówienia
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu
pn.: „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”.
2. Przeprowadzono postępowanie zwolnione z obowiązku stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych w formie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie
Toszek”.
3. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym na remont dróg łączących przysiółki Kotulina – ul. Skalna, ul. Skały
i ul. Nakło.
4. Przygotowano i złożono:
 3 projekty w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych obejmujące: termomodernizację Szkoły
Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, budowę hali sportowej
wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku
oraz przebudowę i modernizację dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek
wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego,
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5.
6.

7.
8.
9.

 wniosek o grant do Fundacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
im. Ignacego Łukasiewicza na realizację projektu pn.: „Tropem rycerza Mikołaja von
Ciechowicz”.
Zawarto umowę na licencję systemu zarządzania budżetem obywatelskim w ramach
tegorocznej edycji Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego.
Współpracowano z Lokalną Grupą Działania Leśna Kraina Górnego Śląska w zakresie
przygotowania materiałów promocyjnych Gminy Toszek, które zaprezentowano
na Targach Regionów w Zakopanem.
Objęto honorowym patronatem Międzymiastowe Zawody Modelarskie organizowane
na terenie Gminy Toszek
Prowadzenie działań związanych z przygotowaniem kolejnego wydania gazety
samorządowej „Po troszku o Toszku”.
Współpraca z telewizją TVT na realizację materiałów dziennikarskich na temat Gminy
Toszek.

W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 39 zaświadczeń z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 6 decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 6 decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
 1 skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego.
2. Zawarto:
 umowy na realizację:
 zadania pn.: „Budowa przedszkola w Kotulinie”,
 zadania pn.: „Budowa wiat na boisku LKS Orzeł Paczyna realizowanego w ramach
Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego”;
 projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Toszek” oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dla niniejszego zadania.
 porozumienia:
 3 w sprawie wymiany systemu ogrzewania w lokalach komunalnych,
 2 na potrącenia umowne z przyszłego czynszu dla dwóch lokatorów mieszkań
gminnych na wymianę okien w lokalach.
3. Zlecono:
 wysprzątanie 2 lokali komunalnych po zmarłych najemcach,
 naprawę fontanny na Rynku w Toszku w zakresie wymiany zaworów, naprawy płyt
granitowych oraz zlecono zakup pompy dozującej tlen aktywny,
 3 odbiory, transporty i utylizacje padłych zwierząt znajdujących się na terenie Gminy
Toszek.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
 5 postanowień pozytywnie opiniujących podział nieruchomości,
 4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości,
 decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości,
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 decyzję zezwalającą na usunięcie 1 drzewa w Toszku.
2. Zawarto umowy, w tym:
 2 na dzierżawę nieruchomości położonych w:
 Toszku (1 działka) o powierzchni 0,2309 ha na cele rolne na okres 3 lat,
 Paczynie (6 działek) o łącznej powierzchni 1,4638 ha na cele rolne na czas
nieoznaczony,
 7 na dzierżawy nieruchomości w Toszku na cele ogródków warzywnych (3 przy ulicy
Ogrodowej i 4 przy ulicy Wielowiejskiej), w tym 6 na czas nieoznaczony
oraz 1 na okres 3 lat,
 najmu okazjonalnego świetlicy wiejskiej w Paczynie w celu organizacji uroczystości
rodzinnej,
 najmu świetlicy wiejskiej w Pniowie w celu prowadzenia zajęć sportowych,
 na wykonanie zadania pn.: „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w 2021 r.”,
 na dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w sprawie dofinansowania zadania pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Toszek”,
 4 na dotacje z Powiatem Gliwickim na łączną kwotę 1.220,00 zł w sprawie
dofinansowania realizacji zadań w ramach konkursu „Powiat Przyjazny Środowisku”
dla sołectw pn.:
 „Aromatyczna moc ziół – ogródek ziołowy w Kotulinie” – sołectwo Kotulin,
 „Zaułek ekologiczny” – sołectwo Sarnów,
 „Wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Boguszycach na lampy LED” – sołectwo
Boguszyce,
 „Kotliszowicki zielony skwerek” – sołectwo Kotliszowice,
 na dostawę mebli i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Pniowie w ramach realizacji
Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego,
 3 licencyjne jednorazowe z AIKS na publiczne wykonanie i odtworzenie utworów
podczas obchodów dożynkowych w Boguszycach, Ciochowicach i Sarnowie,
 2 na wykonanie prac geodezyjnych, tj. kompleksowego podziału działek będących
własnością Gminy Toszek, położonych w Toszku i Kotliszowicach w celu ich dalszego
przeznaczenia do sprzedaży.
3. Podpisano:
 4 akty notarialne dotyczące ustanowienia służebności przesyłu dla działek
w Pniowie i w Toszku,
 3 akty notarialne dotyczące sprzedaży działek położonych w Toszku w rejonie ulicy
Mickiewicza i Skłodowskiej.
4. Przyjęto na majątek Gminy Toszek:
 w drodze komunalizacji działkę o łącznej powierzchni 0,5917 ha w Kotulinie,
(tj. działka budowlana zabudowana budynkami osób prywatnych),
 w drodze umowy kupna-sprzedaży działkę położoną w Toszku (poszerzenie
ul. Oracze),
 nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 7 działek o łącznej
powierzchni 0,2253 ha (ul. Polna w Paczynie).
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5. Przeznaczono do sprzedaży:
 w trybie przetargów ustnych nieograniczonych 9 nieruchomości będących własnością
Gminy Toszek (w Toszku - 5 działek w rejonie ul. Chrząszcza, 2 działki w rejonie
ul. Twardowskiego oraz w Kotlinie – 2 działki w rejonie ul. Kolejowej),
 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców – 2 lokale mieszkalne przy ul. Karola
Miarki 1 oraz 1 lokal mieszkalny przy ul. Strzeleckiej w Toszku).
6. Przyjęto:
 12 wniosków o dotacje na wymianę źródeł ciepła w ramach programu „Czyste
Powietrze”, które przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 22 deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródła spalania paliw, które wprowadzono
do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków.
7. Przeprowadzono kontrolę spalania odpadów w budynku jednorodzinnym.
8. Potwierdzono zawarcie 3 umów dzierżawy pomiędzy rolnikami.
9. Złożono 3 wnioski do Starosty Gliwickiego o zezwolenie na usunięcie 13 drzew
w Pniowie.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 3 zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości
podatkowych, o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa, z pomocy
publicznej.
2. Wysłano:
 382 wezwania, postanowienia, decyzje, pisma ogólne dotyczące podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 23 upomnienia,
 243 tytuły wykonawcze.

Burmistrz Toszka
dr inż. Grzegorz Kupczyk
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