nr sprawy: ORG.0002.10.2021
Załącznik nr 4 do protokołu nr XXXIV/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 27 października 2021r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 29.09.2021 r. do 26.10.2021 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 34 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,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2021/2022,
 ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości położonych w Paczynce, stanowiących działki o numerach:
897/9,867/9 i 866/9, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów
nieograniczonych,
 unieważnienia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu
szkolnego marki Autosan,
 powołania Konwentu Strategicznego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Toszek
na lata 2021-2027,
 zmiany składu osobowego Zespołu koordynującego działania i monitorującego
realizację zadań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń
psychicznych w ramach Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Toszek
na lata 2020-2022,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej
26a w Toszku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz
możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
wskazanych przez organizacje pozarządowej oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w niniejszym konkursie,
 zmiany składu osobowego Zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji
drogą spisu z natury rzeczowych majątku ruchomego zakupionych i przekazanych
w ramach projektu „pl. ID-Polska ID karta”,
 ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie
Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy oraz informacji o wynikach
naboru na powyższe stanowisko, a także na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora
w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 13 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym o:
- założenie działalności – 2 wnioski,
- zmianę wpisu – 5 wniosków,
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- zawieszenie działalności – 3 wnioski,
- wznowienie działalności – 1 wniosek ,
- zakończenie działalności gospodarczej – 2 wnioski.
3. Zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży typu A, tj. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – wydano decyzję
zezwalającą.
4. Trwają:
 3 postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia posiadanych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z likwidacją punktu sprzedaży,
 postępowanie w sprawie naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty
rocznej w związku z niewypełnieniem w terminie obowiązku dokonania wpłaty
III raty opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
5. Na wniosek operatora żłobka w Toszku dokonano weryfikacji przydatności do użycia
przedmiotów - składników rzeczowych majątku ruchomego Gminy Toszek
zgromadzonych w żłobku, celem ich przekazania na rzecz innych jednostek
lub likwidacji.
6. Nie uznano celowości realizacji zadania publicznego w ramach tzw. „małych grantów”
pn.: „Koncert pt.: „Hity Wszech Czasów” – projekt edukacyjny, aktywizujący lokalną
społeczność”.
7. Trwa weryfikacja złożonych sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych
w roku 2020 – ponownie wezwano 4 organizacje do złożenia wyjaśnień i uzupełnień.
8. Dokonano wpisu nowego podmiotu do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez
Burmistrza Toszka.
9. Zorganizowano spotkanie zespołu koordynującego działanie i monitorującego realizację
zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych
w ramach Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego celem omówienia wyników
przeprowadzonej ankiety i ustalenia dalszych działań.
10. Zwrócono się do Wojewody Śląskiego o wydanie opinii o zgodności programu polityki
zdrowotnej w zakresie profilaktyki nowotworowej, tj. „Programu profilaktyki nowotworu
gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat
– czas realizacji lata 2019-2022”.
11. Zawarto aneks do umowy na bezpłatne prowadzenie elektronicznej platformy konsultacji
społecznych oraz centrum zgłoszeń – uzupełniono termin bezpłatnego korzystania
z serwisu do 31.12.2021 r.
12. Wysłano do Archiwum Państwowego Oddział w Gliwicach wniosek o wyrażenie zgody
na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym
Urzędu Miejskiego w Toszku.
13. W ramach pełnienia funkcji punktu potwierdzania profili zaufanych dokonano
potwierdzenia 11 profili zaufanych.
15. Dokonano rozliczenia przewoźników obsługujących Gminę Toszek za korzystanie
i zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Toszek w III kwartale 2021 r.
16. Zawarto aneks do porozumienia z przewoźnikiem obsługującym Gminę Toszek
w sprawie ustalenia zasad zatrzymywania się na przystankach komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek.
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17. W zakresie ochrony informacji niejawnych:
 w związku z zakończeniem jednego zwykłego postępowania sprawdzającego wydano
poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą tajności: „poufne” jednemu pracownikowi tut. Urzędu, a także
wszczęto kolejne postępowanie sprawdzające w celu wydania poświadczenia
bezpieczeństwa innemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w Toszku, którego zakres
obowiązków wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,
 przeprowadzono wewnętrzne szkolenie dla 8 pracowników Urzędu Miejskiego
w Toszku z zakresu ochrony informacji niejawnych. Pracownikom biorącym udział
w szkoleniu zostały wydane stosowne upoważnienia uprawniające do dostępu
do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone,
 opracowano dla Urzędu Miejskiego w Toszku:
 dokumentację wewnętrzną dotyczącą doboru środków bezpieczeństwa
fizycznego,
 Plan ochrony informacji niejawnych,
 Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakres i warunki stosowania środków
bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony,
 Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
o klauzuli „poufne” oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa
fizycznego w celu ich ochrony.
18. Przeprowadzono postępowanie zwolnione z obowiązku stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz podpisano zlecenia na:
 wymianę 2 akumulatorów w platformie dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie
Miejskim w Toszku,
 remont instalacji obiegu freonu sterowania i odprowadzania skroplin klimatyzatora
zamontowanego w serwerowni Urzędu Miejskiego w Toszku,
 dostawę:
 2 czajników,
 listwy zasilającej do serwerowni,
 3 krzeseł obrotowych,
 osuszacza powietrza do piwnicy
dla Urzędu Miejskiego w Toszku.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono:
 11 aktów zgonu,
 6 aktów małżeństwa,
 1 zapewnienie o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego,
 dokonano:
 migracji 31 aktów stanu cywilnego do systemu Źródło,
 na wniosek transkrypcji 1 aktu urodzenia sporządzonego za granicą wraz
z uzupełnieniem i sprostowaniem;
 wydano 112 odpisów aktów stanu cywilnego.
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2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano:
 71 dowodów osobistych,
 19 zaświadczeń z ewidencji ludności potwierdzających zameldowanie
na pobyt stały, czasowy lub inny oraz wydano zaświadczenia po każdym
zameldowaniu na pobyt stały,
 dokonano:
 26 rejestracji miejsca pobytu stałego, czasowego oraz wymeldowania,
 5 udostępnień danych jednostkowych na wniosek,
 nadano 2 numery PESEL na wniosek,
 prowadzi się 2 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 miesiąc wrzesień 2021 r.,
 1 listę szkolną (dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek).
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 wysłano 3 wnioski w sprawie nałożenia świadczeń osobistych;
 przeprowadzono powiatowe dwuszczeblowe ćwiczenia obronne pk. „Piast 2021”.
4. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto zlecenia na:
 dostawę:
 3 ton węgla na potrzeby OSP Wilkowiczki,
 5 ton pelletu na potrzeby OSP Kotulin,
 radiotelefonu nasobnego na potrzeby OSP Pniów;
 wykonanie:
 przeglądu oświetlenia awaryjnego, wyłącznika ppoż. oraz szafy sygnalizacji
pożaru w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 konserwacji Gminnego Systemu Ostrzegania i Alarmowania – urządzeń
radiowych oraz syren alarmowych w: Toszku, Kotulinie, Pniowie, Ciochowicach
i Wilkowiczkach.

W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Rozstrzygnięto postępowanie 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 i zawarto umowę z Wykonawcą na pełnienie powyższej funkcji.
2. Sporządzono 3 wnioski sprawozdawcze w związku z realizacją 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.
3. Zaktualizowano wniosek o dofinansowanie oraz sporządzono wniosek o zaliczkę
dla projektu pn.: „Budowa centrum przesiadkowego
w Toszku - „Parkuj i Jedź”
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
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4. Uczestniczono w warsztatach dotyczących opracowania strategii Subregionu Centralnego
na lata 2022-2030.
5. Przygotowano nagrody, gadżety w związku z organizacją Dnia Seniora organizowanego
pod patronatem Burmistrza Toszka przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku.
6. Współpracowano z:
 lokalnym historykiem przy organizacji sesji historycznej – III Powstanie Śląskie
(26 listopada br.) z podsumowaniem powiatowego konkursu plastyczno-historycznego
pn.: „Samochód Korfantego” skierowanego do uczniów szkół podstawowych,
 z klubem sportowym Górnik Zabrze – przyjazd piłkarzy do Szkoły Podstawowej
w Kotulinie,
 Centrum Kultury „Zamek w Toszku” w zakresie organizacji VI Toszeckiego Festiwalu
Muzyki Organowej i kameralnej im. Ks. Prałata Mariana Piotrowskiego – promocja
wydarzenia 23 października br., oraz 11 listopada - Święta Niepodległości Polski.
7. Zlecono wykonanie ozdobnej piramidy zabezpieczającej fontannę na toszeckim rynku.
8. Prowadzono działania logistyczne związane z organizacją XI Toszeckiego Jarmarku
Adwentowego.
9. Promowano walory Gminy Toszek wraz z przedstawieniem zrealizowanych projektów
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wśród zaproszonych gości
przybyłych z wizytą studyjną – Lokalna Grupa LGD z terenu województwa
zachodniopomorskiego.
10. Objęto honorowym patronatem Burmistrza Toszka:
 wydarzenie kulturalne „Tydzień z historią”,
 konkurs recytatorski prozy, poezji i pieśni Josepha von Eichendorffa.
11. Prowadzone są działania związane z przygotowaniem kolejnego wydania gazety
samorządowej „Po troszku o Toszku”.

W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 31 zaświadczeń z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 9 wypisów i wyrysów z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego,
 decyzję na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
 2 skierowania na najem lokali komunalnych.
2. Zawarto umowy na:
 remont dachu budynku byłej OSP w Kotliszowicach,
 dostawę kontenera w Kotulinie,
 budowę altany w Kotulinie,
w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego.
3. Podpisano zlecenie na remont nawierzchni dróg gminnych gruntowych ul. Szklarnia
oraz ul. Świbska w Kotulinie.
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W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
 2 postanowienia pozytywnie opiniujące podział nieruchomości (działki położone
w Boguszycach i Toszku),
 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości (działki położone w Pniowie
i Sarnowie ),
 decyzję zezwalającą na wycinkę 8 drzew (4 szt. w Pisarzowicach, 3 szt. w Toszku,
1 szt. w Pawłowicach),
 decyzję umarzającą opłatę za usunięcie drzew w zamian za nasadzenie nowych,
 zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Farma fotowoltaiczna Wielowieś II”,
 decyzję nakazującą wykonanie obowiązku polegającego na wyposażeniu
nieruchomości położonej w Paczynie w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania
określone w odrębnych przepisach.
2. Zawarto umowy na:
 dzierżawy nieruchomości przeznaczone na cele rolne na okres 10 lat położone w:
 Sarnowie o powierzchni 0,7537 ha,
 Ligocie Toszeckiej o powierzchni 6,3919 ha,
 Toszku o powierzchni 0,0800 ha,
 dzierżawę
nieruchomości z przeznaczeniem na cele ogródka warzywnego
o powierzchni 0,0088 ha na czas nieoznaczony, położoną w Toszku,
 najem świetlicy wiejskiej w Paczynie z osobą fizyczną na dzień 23.10.2021 r. w celu
organizacji uroczystości rodzinnej,
 najem świetlicy wiejskiej w Pniowie w celu prowadzenia zajęć sportowych na okres
od 1.10.2021 do 20.12.2021.
3. Podpisano warunkowy akt notarialny w sprawie odpłatnego przejęcia od Polskich Kolei
Państwowych S.A. 13 działek o łącznej powierzchni 0,2742 ha w Paczynie (akt notarialny
kończący postępowanie zostanie podpisany w dniu 8.11.2021 r.).
4. Rozliczono dotację na dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu „Powiat
przyjazny Środowisku” dla następujących przedsięwzięć w sołectwach:
 „Zaułek ekologiczny” – sołectwo Sarnów,
 „Wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Boguszycach na lampy LED” – sołectwo
Boguszyce,
 „Kotliszowicki zielony skwerek” – sołectwo Kotliszowice.
5. Przeprowadzono pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
gminnych – 7 działek w Toszku (rejon ul. Ks. Johannesa Chrząszcza – dz. nr 304/82,
333/82, 338/82, 339/82, 341/82 oraz w rejonie ul. Twardowskiego – dz. nr 365/9, 381/8)
i 2 działek w Kotulinie (ul. Kolejowa – dz. nr 172/3 i 173/3).
6. Przyjęto:
 na majątek Gminy Toszek w drodze komunalizacji 64 działki o łącznej powierzchni
9,5097 ha (w tym drogi w Ligocie Toszeckiej o powierzchni 4,7027 ha oraz drogi
w Kotulinie o powierzchni 4,8070 ha),
 12 wniosków o dotacje na wymianę źródeł ciepła w ramach programu „Czyste
Powietrze” oraz 1 korektę wniosku i przekazano je do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 11 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, które wprowadzono
do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków,
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 14 wniosków o uwzględnienie w projekcie budżetu środków na rok 2022 w ramach
funduszu sołeckiego.
7. Ogłoszono 2 przetargi na sprzedaż 3 działek w Paczynce (przetarg - 9 listopada br.).
8. Wydano i rozpowszechniono wśród mieszkańców gminy specjalną publikację w formie
8-stronicowej gazety (nakład 2000 egz.) dotyczącą funkcjonowania Programu „Czyste
Powietrze” i składania wniosków. Wydanie zostało sfinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Kolportaż wraz z gazetką
gminną oraz dostępność w Urzędzie Miejskim w Toszku.
9. Wysłano:
 4 nakazy do zapłaty z tytułu zawarcia umów dzierżawy,
 12 wezwań do zapłaty z tytułu nieterminowych wpłat.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 5 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa, z pomocy publicznej.
2. Wysłano:
 228 wezwań, postanowień, decyzji, pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 423 upomnienia.

Burmistrz Toszka
dr inż. Grzegorz Kupczyk
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