nr sprawy: ORG.0002.9.2021
Załącznik nr 4 do protokołu nr XXXIII/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 września 2021r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 25.08.2021 r. do 28.09.2021 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 50 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,
 wprowadzenia instrukcji kasowej,
 centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Toszek oraz
jej jednostek budżetowych,
 opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2022,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2021/2022,
 sposobów obliczania kosztów wychowania przedszkolnego jednego dziecka w Gminie
Toszek i obciążenia tymi kosztami inne Gminy za okresy od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
 ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości położonych w Toszku w rejonie ulic Ks. Johannesa Chrząszcza
i Twardowskiego, stanowiących działki o numerach: 304/82, 333/82, 338/82, 339/82,
341/82, 365/9, 381/8 oraz w Kotulinie w rejonie ulicy Kolejowej, stanowiących działki
o numerach 172/3 i 173/3, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów
nieograniczonych oraz zmiany treści ogłoszenia stanowiącego załącznik
do powyższego zarządzenia,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę, najem w trybie
bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania
w dzierżawę, najem będących własnością Gminy Toszek,
 nabycia przez Gminę Toszek udziałów w prawie własności nieruchomości położonej
w Ciochowicach a stanowiącej drogę dojazdową do pól,
 przeznaczenia do sprzedaży autobusu szkolnego marki Autosan,
 powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek oraz najem gminnych lokali
użytkowych,
 zmiany zarządzenia dotyczącego terminu naboru projektów w ramach Toszeckiego
Budżetu Obywatelskiego oraz określenia wysokości środków przeznaczonych
na realizację działań objętych procedurą Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok
2022,
 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
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 powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju
i Promocji Gminy, informacji o wyniku naboru na powyższe stanowisko oraz
na stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw
Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego, a także ogłoszenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim
w Toszku.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 6 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym o:
- założenie działalności – 1 wniosek,
- zmianę wpisu – 5 wniosków.
3. Zakończono 3 postępowania administracyjne w sprawie wydania jednorazowych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży typu A, tj. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – wydano 3
decyzje zezwalające.
4. Złożono wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o dofinansowanie w 2022 r.
„Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie
Gminy Toszek w wieku 50-69 lat”.
5. Zakończono procedurę postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tzw. „małe granty”) i zawarto umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „30 lat
minęło”.
6. W związku z obowiązującym stanem epidemii nie uznano celowości realizacji zadań
publicznych w ramach tzw. „małych grantów” pn:
 „Toszek: Moje miasto a w nim…”;
 „Gmina Toszek – BEZ FILTRÓW”.
7. W ramach pełnienia funkcji punktu potwierdzania profili zaufanych dokonano
potwierdzenia 14 profili zaufanych.
8. W ramach współpracy z Zarządem Transportu Metropolitalnego:
 zwrócono się z wnioskiem o dokonanie:
 zmiany w rozkładzie jazdy linii 204 polegającej na wydłużeniu kursu autobusu
o 15:25 odjeżdżającym w kierunku Ligoty Toszeckiej o dodatkowy przystanek
„Kotulin PKP” przy ul. Kolejowej w Kotulinie,
 weryfikacji rozkładów jazdy na przystankach zlokalizowanych na terenie Gminy
Toszek ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Ligota Toszecka oraz
Proboszczowice,
 dokonano weryfikacji zasad obsługi przystanków autobusowych przez kierowców,
w tym maksymalnej długości oczekiwania na pasażerów na włączonym silniku.
9. Uruchomiono dodatkową stronę internetową: Toszek.wdialogu.pl scalającą w sobie
centrum elektronicznych konsultacji społecznych z aplikacją Toszecki Budżet
Obywatelski oraz z nową zakładką „Centrum zgłoszeń”.
10. W zakresie ochrony informacji niejawnych:
 przeprowadzono inwentaryzację drogą spisu z natury materiałów niejawnych
zgromadzonych w Urzędzie Miejskim w Toszku (sporządzono protokół
z inwentaryzacji),
 w związku z toczącym się zwykłym postępowaniem sprawdzającym w celu wydania
poświadczenia bezpieczeństwa zwrócono się do właściwych organów z zapytaniem
o udzielenie informacji o osobie, tj. ujęcie w kartotece karnej oraz w ewidencjach
i kartotekach niedostępnych powszechnie,
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 opracowano
dokumentację
określającą
poziom
zagrożeń
związanych
z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą dla Urzędu
Miejskiego w Toszku.
11. Przeprowadzono postępowanie zwolnione z obowiązku stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Wymiana 4 bram wraz z remontem elewacji
budynku gospodarczego przy budynku Urzędu Miejskiego w Toszku”.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono:
 8 aktów zgonu,
 4 akty małżeństwa,
 4 zapewnienia o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego,
 dokonano:
 39 aktów stanu cywilnego migracji do systemu Źródło,
 na wniosek transkrypcji 1 aktu małżeństwa i 2 aktów zgonu sporządzonych
za granicą wraz z ich uzupełnieniem i sprostowaniem,
 wydano:
 129 odpisów aktów stanu cywilnego,
 1 decyzję o zmianie imienia i nazwiska.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano:
 84 dowody osobiste,
 12 zaświadczeń z ewidencji ludności potwierdzających zameldowanie
na pobyt stały, czasowy lub inny oraz wydano zaświadczenia po każdym
zameldowaniu na pobyt stały,
 dokonano:
 43 rejestracji miejsca pobytu stałego, czasowego oraz wymeldowania,
 7 udostępnień danych jednostkowych na wniosek,
 nadano 3 numery PESEL na wniosek,
 prowadzi się 2 postępowania administracyjne o wymeldowanie z miejsca pobytu
stałego oraz umorzono 1 postępowanie,
 sporządzono:
 sprawozdanie
statystyczne
do
Śląskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego za miesiąc sierpień 2021 r.,
 3 wykazy dzieci urodzonych w poszczególnych latach (SP Paczyna, SP nr 1 Toszek,
Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek).
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 zawarto:
 umowę udzielenia dotacji na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku”,
 aneks do porozumienia na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych
na terenie Gminy Toszek realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach w godzinach pozasłużbowych w roku 2021,
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wydano 2 decyzje administracyjne w sprawie nałożenia świadczeń osobistych,
sporządzono załącznik C do Planu operacyjnego (POF),
przygotowano plany działania drużyn pożarniczych,
sporządzono:
 sprawozdanie z przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej,
 roczne zestawienie świadczeń osobistych i rzeczowych dla Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach,
 zaktualizowano:
 plan Stałego Dyżuru,
 plan Akcji Kurierskiej.
4. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto:
 zlecenia na wykonanie:
 wyceny samochodu pożarniczego Jelcz, będącego na stanie OSP Wilkowiczki,
 rocznej kontroli pneumatycznego systemu sterowania oddymianiem, pomiaru
 wydajności i ciśnienia wody w sieci wodociągowej przeciwpożarowej, przegląd
i ewentualny remont gaśnic będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego
w Toszku,
 zlecenia na dostawę:
 wyposażenia różnego dla OSP Wilkowiczki (wytwornico-prądownica,
przełączniki, uszczelki),
 części do samochodu pożarniczego Volvo, będącego na stanie OSP Toszek,
 usługę kalibracji detektorów wielogazowych dla OSP Toszek i OSP Kotulin,
 elektrod do defibrylatorów na potrzeby OSP Toszek i OSP Kotulin,
 radiotelefonu na potrzeby OSP Toszek,
 umowę na modernizację kotłowni w budynku OSP Kotulin.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Dokonano analizy dokumentacji w postępowaniu w formie zapytania ofertowego
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu
pn.: „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania 2,5, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
2. Przygotowano dokumentację do sprawozdania z realizacji zadania związanego
z remontem detali elewacji zabytkowego budynku ratusza miejskiego, na którą Gmina
Toszek otrzymała dofinansowanie z Powiatu Gliwickiego.
3. Trwa realizacja zadań dotyczących opracowania Strategii Gminy Toszek na lata
2021-2027, w ramach których zorganizowano warsztaty strategiczne.
4. Przeprowadzono procedurę i ogłoszono wyniki dotyczące Toszeckiego Budżetu
Obywatelskiego 2022.
5. Współpracowano z:
 Lokalną Grupą Działania Leśna Kraina Górnego Śląska poprzez promocję konkursów,
działań skierowanych do mieszkańców gminy,
 lokalną artystką, która przygotowała szkic księcia Przemysława Toszeckiego będący
wizerunkiem na toszeckim przystanku przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa
Morcinka w Toszku,
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 lokalnym historykiem przy organizacji powiatowego konkursu plastycznohistorycznego pn.: „Samochód Korfantego” skierowany do uczniów szkół
podstawowych. Przesłano pisma do Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa
Śląskiego, Dyrektora Muzeum w Gliwicach, Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej
Oddział Gliwice o objęcie patronatem niniejszego konkursu,
 Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek oraz
osobą zaangażowaną w
organizację X Integry Sportowej im. dra Ludwiga
Guttmanna.
6. Objęto honorowym patronatem Burmistrza Toszka:
 X Integrę Sportową im. dra Ludwiga Guttmana,
 IV Toszecki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej A.D. 2021 im. Ks. Prałata
Mariana Piotrowskiego,
 Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 25 zaświadczeń z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego,
 decyzję na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.
2. Zawarto umowy na realizację zadania pn.: „Remont dróg gminnych łączących przysiółki
Kotulina – ul. Skalna, ul. Skały i ul. Nakło” oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla powyższego zadania.
3. Podpisano zlecenia na:
 naprawę podłogi w lokalu mieszkalnym przy ul. Strzeleckiej 23 w Toszku,
 wymianę zepsutego pieca na piec Ecodesing spełniający normy emisji w lokalu
mieszkalnym przy ul. Kościelnej 1 w Toszku,
 rozbiórkę uszkodzonego ogrodzenia przy ul. Gliwickiej/ K. Miarki w Toszku.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
 postanowienie pozytywnie opiniujące podział nieruchomości (działka położona
w Ciochowicach),
 decyzję zezwalającą na wycinkę 36,6 m2 krzewów w Paczynie,
 3 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości (działki położone w Wilkowiczkach,
Sarnowie i Paczynie),
 2 decyzje umarzające opłaty za usunięcie drzew w zamian za nasadzenie nowych.
2. Zawarto umowy:

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w sprawie dofinansowania zadania pn.: „Demontaż, zbieranie, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w 2021 roku”.
W ramach podpisanej umowy zaplanowano usunięcie 2782 m2 wyrobów
zawierających azbest z budynków i posesji,
 na budowę siłowni zewnętrznej w Proboszczowicach w ramach konkursu
marszałkowskiego „Inicjatywa sołecka”,
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

jednorazową z ZAIKS na publiczne wykonanie i odtworzenie utworów podczas
obchodów dożynkowych w Kotulinie.
Podpisano 3 akty notarialne dotyczące ustanowienia służebności przesyłu dla działek
w Pawłowicach i Toszku.
Ogłoszono pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
gminnych – 7 działek w Toszku (rejon ul. Ks. Johannesa Chrząszcza i Twardowskiego)
oraz 2 działek w Kotulinie (ul. Kolejowa).
Przyjęto:
 2 wnioski o dotację na wymianę źródeł ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze”
i przekazano je do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach,
 8 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, które wprowadzono
do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków.
Przeprowadzono:
 kontrolę paleniska w zabudowie wielorodzinnej oraz kontrolę spalania pozostałości
roślinnych na powierzchni ziemi,
 przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż autobusu szkolnego marki „Autosan”,
 akcję informacyjno-edukacyjną dotyczącą programu rządowego „Czyste Powietrze”
i funkcjonującego w Urzędzie Miejskim w Toszku gminnego punktu konsultacyjnoinformacyjnego tego programu poprzez dystrybucję do mieszkańców gminy (wraz
z gazetką „Po troszku o Toszku”) 2000 szt. spersonalizowanych broszur.
Przekazano materiały edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami i ochrony powietrza
dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Toszek oraz nauczycieli szkół
i przedszkoli.
Wysłano 5 pism w sprawie wykoszenia działek prywatnych położonych na terenie
Gminy Toszek.

W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 4 zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości
podatkowych, o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa, z pomocy
publicznej.
2. Wysłano:
 295 wezwań, postanowień, decyzji, pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 10 upomnień,
 10 tytułów wykonawczych.

Burmistrz Toszka
dr inż. Grzegorz Kupczyk
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