nr sprawy: ORG.0002.11.2021
Załącznik nr 4 do protokołu nr XXXV/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 24 listopada 2021r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 27.10.2021 r. do 23.11.2021 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 35 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021, zmian
w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz rachunku wydzielonego środków
na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19,
 projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek i projektu budżetu Gminy
Toszek na rok 2022,
 wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji
określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2021/2022,
 ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek w roku szkolnym 2021/2022,
 nabycia przez Gminę Toszek prawa własności nieruchomości położonej
w Ciochowicach, stanowiącej działkę nr 563/186,
 zmiany zarządzenia w sprawie powołania członków Jednostki Realizującej Projekt
pn: „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”,
 powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Toszek zakresie organizacji
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 ogłoszenia wyników niniejszego konkursu,
 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozkładu
godzin pracy aptek w 2022 roku,
 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku,
 informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty
w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy 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 – 2 wnioski,
- zawieszenie działalności – 2 wnioski,
- wznowienie działalności – 1 wniosek.
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3. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania stałych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych typu: A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
B – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), oraz C – powyżej 18%
zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy).
4. Zakończono 2 postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży w związku z likwidacją punktów sprzedaży, w ramach których
wydano 6 decyzji administracyjnych.
5. Złożono na polecenie Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Centralnej Aplikacji
Statystycznej sprawozdanie OP-3 dotyczące sposobu funkcjonowania żłobka w czasie
pandemii, w tym informacje o podjęciu przez dyrektora placówki decyzji
o zawieszeniu/zamknięciu lub wznowieniu działalności placówek opieki w wieku
do lat 3.
6. Wystąpiono do Wojewody Śląskiego o zaopiniowanie „Programu profilaktyki nowotworu
gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat”
w związku z nowelizacją Narodowego Programu zdrowia na lata 2021-2025.
7. Zakończono procedury:
 otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie
organizacji 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. – wyłoniono operatora żłobka,
 postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. „małe granty”) i zawarto
umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Doposażenie obiektu sportowego KS Zamkowiec
– Zakup ławek rezerwowych (budki) wraz z przeprowadzeniem dla dzieci i młodzieży spotkania
„jak bezpiecznie korzystać z obiektu sportowego””.
8. Przeprowadzono konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem uchwały w sprawie
przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Toszek na lata 2022-2025”.
9. Przekazano informacje promocyjne do Starostwa Powiatowego w Gliwicach celem
wydania albumu promocyjnego powiatu gliwickiego dotyczące największych/najbardziej
znaczących przedsiębiorców na terenie Gminy Toszek oraz oferty inwestycyjne.
10. Na wniosek przedsiębiorcy dokonano wpisu jednego podmiotu do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Toszek.
11. W ramach pełnienia funkcji punktu potwierdzania profili zaufanych dokonano:
 potwierdzenia 10 profili zaufanych,
 odrzucenia 2 wniosków o potwierdzenie
profilu zaufanego
ze względu
na niezgodność danych z rejestrem PESEL,
 unieważnienia 2 profili zaufanych ze względu na zmianę danych lub/i sposobu
logowania.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono:
 7 aktów zgonu,
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 3 akty małżeństwa,
 1 zapewnienie o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego,
 dokonano:
 migracji 28 aktów stanu cywilnego do systemu Źródło,
 na wniosek sprostowania 1 aktu małżeństwa,
 wydano z rejestru Źródło 104 odpisy aktów stanu cywilnego.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano:
 51 dowodów osobistych,
 17 zaświadczeń z ewidencji ludności potwierdzających zameldowanie
na pobyt stały, czasowy lub inny oraz wydano zaświadczenia po każdym
zameldowaniu na pobyt stały,
 dokonano:
 18 rejestracji miejsca pobytu stałego, czasowego oraz wymeldowania,
 9 udostępnień danych jednostkowych na wniosek,
 wydano 2 decyzje administracyjne w sprawie wymeldowania,
 sporządzono:
 sprawozdanie
statystyczne
do
Śląskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego za miesiąc październik 2021 r.,
 1 listę szkolną – wykaz dzieci (dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek),
 zawarto umowy:
 dotacji na przekazanie środków finansowych na dofinansowanie działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego
w Toszku w postaci zakupu 4 łóżek szpitalnych wraz z materacami dla oddziału
wewnętrznego, z którego korzystają mieszkańcy Gminy Toszek,
 na wykonanie odnowienia elewacji budynku remizy strażackiej OSP Ciochowice,
 zlecono wykonanie toreb z sygnałami alarmowymi w ramach powszechnej
samoobrony.
4. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto zlecenia na dostawy:
 kasetonu świetlnego dla OSP Ciochowice,
 radiotelefonu przewoźnego dla OSP Toszek,
 2 szt. mundurów wyjściowych oraz 2 szt. latarek M-Fire AG na potrzeby OSP
Pniów.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Wszczęto i przeprowadzono:
 postępowanie w trybie z wolnej reki dla zadania pn.: „Eksploatacja i konserwacja
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek będącego własnością TAURON Nowe
Technologie S.A.”,
 w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg
gminnych w sezonie 2021/2022 na terenie Gminy Toszek”.
2. Przyjęto projekt dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027” oraz
rozpoczęto konsultacje społeczne w/w dokumentu.
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3. Przygotowano i złożono wnioski:
 aplikacyjny do programu „Granty PPGR” (wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi
w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu, w ramach
którego złożono 73 wnioski, w tym 72 poprawne),
 do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Ochrona Zabytków 2022
na realizację zadania związanego z remontem I piętra zabytkowego Ratusza
Miejskiego w Toszku.
4. Współpracowano z Lokalną Grupą Działania Leśna Kraina Górnego Śląska poprzez
promocję konkursów, działań skierowanych do mieszkańców gminy.
5. Prowadzono działania logistyczne związane z organizacją XI Toszeckiego Jarmarku
Adwentowego.
6. Uczestniczono w pracach komisji oceniającej prace konkursu plastyczno-historycznego
„Samochód Korfantego” zorganizowanego dla uczniów szkół podstawowych z Powiatu
Gliwickiego oraz ufundowano na niniejszy konkurs oraz na konkurs muzyki
patriotycznej nagrody.
7. Zorganizowano:
 gminne obchody Święta Niepodległości 11 listopada,
 wystawę prac pokonkursowych „Samochód Korfantego”,
 transport dla uczniów i opiekunów Szkoły Podstawowej w Kotulinie i Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku w ramach wyjazdu na Powiatowy
Turniej Piłki Nożnej.
8. Przygotowano i przekazano:
 gadżety promocyjne gościom, którzy odwiedzili toszecki magistrat w ramach
programu
ERASMUS
realizowanego
przez
Szkołę
Podstawową
nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku,
 nagrody dla uczestników warsztatów „Mały Majster” organizowanych przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Toszku.
9. Objęto honorowym patronatem Burmistrza Toszka:
 konferencję poświęconą Powstaniom Śląskim,
 konkurs na powiatową Kartkę Bożonarodzeniową.
10. Prowadzone są działania związane z przygotowaniem kolejnego wydania gazety
samorządowej „Po troszku o Toszku”.

W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 13 zaświadczeń z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 7 wypisów i wyrysów z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 7 decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 5 decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
 zgodę na rozłożenie na raty zaległości czynszowych za najem komunalny.
2. Zawarto umowy na:
 eksploatację infrastruktury technicznej służącej oświetleniu: ulic, placów, skwerów,
otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących
się na terenie Gminy Toszek z TAURON Nowe Technologie S.A.,
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zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022 na terenie Gminy Toszek
w zakresie zadania: I – Miasto Toszek, II – Sołectwa: Kotulin i Proboszczowice,
III - Sołectwa: Ligota Toszecka, Pawłowice, Boguszyce, Płużniczka, Sarnów,
IV- Sołectwa: Ciochowice, Pisarzowice, Wilkowiczki, Kotliszowice, V - Sołectwa:
Pniów, Paczyna, Paczynka.
3. Zlecono odbiór, transport i utylizację padłego zwierzęcia znajdującego się na terenie
Gminy Toszek.

W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
 2 postanowienia pozytywnie opiniujące podział nieruchomości (działki położone
w Ciochowicach i Toszku),
 postanowienie negatywnie opiniujące podział nieruchomości (działka położona
w Pniowie)
 decyzję zatwierdzające podział nieruchomości (działka położona w Kotulinie),
 2 decyzje zezwalające na wycinkę 3 drzew w Pniowie,
 decyzję umarzającą opłaty za usunięcie drzew w zamian za nasadzenie nowych.
2. Zawarto umowy na:
 najem świetlicy wiejskiej w Paczynie z osobami fizycznymi na dzień 31.10.2021 r.
i 6.11.2021 r. w celu organizacji uroczystości rodzinnej,
 rozbiórkę budynku położonego na działce 465/57 w Boguszycach,
 wykonanie remontu odcinka rowu w rejonie ul. Nad Potokiem i Wiejskiej
w Ciochowicach .
3. Podpisano akty notarialne dotyczące sprzedaży:
 w drodze przetargów ustnych nieograniczonych 5 nieruchomości będących własnością
Gminy Toszek położonych w rejonie ul. Ks. J. Chrząszcza w Toszku oraz
2 nieruchomości położonych w rejonie ul. Kolejowej w Kotulinie,
 w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny
nr 3 w budynku przy ul. Strzeleckiej 19 w Toszku.
4. Przyjęto:
 na majątek Gminy Toszek w drodze komunalizacji działkę o powierzchni 0,0300 ha
(droga śródpolna w Boguszycach),
 17 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,
 13 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, które wprowadzono
do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków,
 5 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew.
5. Przygotowano 6 wniosków o rozliczenie i wypłatę przyznanej dotacji w programie
„Czyste Powietrze”.

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.
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2. Wysłano:
 169 wezwań, postanowień, decyzji, pism ogólnych
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 6 upomnień,
 10 tytułów wykonawczych.

dotyczących

podatków

Burmistrz Toszka
dr inż. Grzegorz Kupczyk
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