nr sprawy: ORG.0002.12.2021
Załącznik nr 4 do protokołu nr XXXVI/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 22 grudnia 2021r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 24.11.2021 r. do 21.12.2021 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 40 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,
 powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu
z natury gotówki w kasie Urzędu Miejskiego oraz druków ścisłego zarachowania,
 przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim
w Toszku,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2021/2022,
 ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Toszku w rejonie ul. Górnośląskiej,
oznaczonej ewidencyjnie numerem 1456/126, przeznaczonej do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej oraz sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej niniejszej
nieruchomości,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie oraz ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, będącej własnością Gminy
Toszek,
 przeznaczenia do sprzedaży autobusu szkolnego marki Autosan,
 ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego
do wykonywania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Toszku,
 zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022,
 powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek,
 możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację
zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej, a także w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia
31 grudnia 2022 r., powołania Komisji Konkursowych w celu zaopiniowania ofert
złożonych w/w konkursach,
 dokonania przeglądu materiałów prawnie chronionych zawierających informacje
niejawne,
 powołania Komisji Egzaminacyjnych dla przeprowadzenia egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku.
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2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 7 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym o:
- zmianę wpisu – 6 wniosków,
- zakończenie działalności – 1 wniosek.
3. Zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania stałych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych:
 typu A, tj. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 typu B, tj. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 typu C, tj. powyżej 18% zawartości alkoholu
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklep w Sarnowie).
4. Zakończono postępowanie 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 3 decyzje administracyjne.
5. Zakończono 5 postępowań administracyjnych w sprawie wydania jednorazowych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży podczas Toszeckiego Jarmarku Adwentowego, w ramach których
wydano 5 decyzji administracyjnych.
6. We współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toszku zorganizowano szkolenie
sprzedawców napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek bezpośrednio w miejscu
sprzedaży.
7. Wszczęto kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek – do 6 przedsiębiorców wystosowano
stosowne zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
8. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wzrostem zachorowań
na COVID-19 na polecenie Wojewody Śląskiego złożono 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.
9. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek
w zakresie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka
w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 stycznia
2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
10. Rozpatrzono wniosek o udzielenie dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek
na terenie Gminy Toszek na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia
31 grudnia 2023 r. Przedmiotowa dotacja została przyznana zgodnie z Uchwałą
Nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek z późn. zm.
11. Dokonano inwentaryzacji składników rzeczowych majątku ruchomego Gminy Toszek
znajdujących się w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku (obiekt
żłobka) – zużyte krzesełka do karmienia w ilości 20 sztuk oraz materace do łóżeczka
dla niemowląt zostały przekazane na stan Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta,
z kolei inne materiały nadające się do dalszej eksploatacji przekazano na stan jednostek
organizacyjnych Gminy Toszek.
12. Trwa procedura otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy
Toszek w zakresie:
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1) ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – wpłynęła 1 oferta,
powołano Komisję Konkursową do oceny złożonej oferty,
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r.
do dnia 31 grudnia 2022 r. – wpłynęło 9 ofert, z czego 1 (ze względu na nieprawidłową
formę) nie została dopuszczona do udziału w konkursie, powołano Komisję
Konkursową do oceny złożonych ofert. Wystosowano 7 wezwań do uzupełnienia
braków formalnych/złożenia wyjaśnień.
13. Nie uznano celowości realizacji zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pn.:
1) „KONCERT KAMERALNY „Przedświąteczne melancholie””;
2) „Organizacja koncertu pt.: Koncert Światła”.
14. Dokonano rozliczenia dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków województwa śląskiego pn.: „Renowacja 4 witraży sakralnych
znajdujących się w Prezbiterium w zabytkowym kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Toszku”.
15. Przekazano do zniszczenia 13 mb. dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Miejskiego
w Toszku.
16. Dokonano rozliczenia przewoźników obsługujących Gminę Toszek za korzystanie
i zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Toszek w IV kwartale 2021 r.
17. W ramach pełnienia funkcji punktu potwierdzania profili zaufanych dokonano
potwierdzenia 8 profili zaufanych. Łącznie w roku 2021 potwierdzono 200 profili
zaufanych.
18. Wszczęto oraz unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości powyżej 50.000,00 zł do kwoty poniżej 130.000,00 zł na świadczenie usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Toszku w 2022 r. z podziałem na II zadania.
19. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowania zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem
Urzędu Miejskiego w Toszku w roku 2022 w zakresie:
 konserwacji systemu alarmowego,
 świadczenia usług serwisowych SMS (TOSS), tj. usługi bezpłatnego powiadamiania
mieszkańców,
 wykonywania okresowego przeglądu i stałego nadzoru konserwacyjnego platformy
dla osób niepełnosprawnych,
 wywozu odpadów komunalnych z budynku Urzędu,
 dostawy wody galonowej do Urzędu,
 wykonywania drobnych napraw i prac w budynku Urzędu ,
 świadczenie usług serwisu centrali telefonicznej Rozszerzonego Systemu Pomocy
(RSP).
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono:
 8 aktów zgonu,
 2 akty małżeństwa,
 dokonano:
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 migracji 47 aktów stanu cywilnego do systemu Źródło,
 sprostowania 1 aktu małżeństwa (na wniosek strony).
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano:
 45 dowodów osobistych,
 13 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,
 2 udostępnień danych jednostkowych na wniosek oraz wezwano 1 osobę
do uzupełnienia braków we wniosku,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa publicznego
za miesiąc listopad 2021 r.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 podpisano 2 aneksy do umów dotacji na realizację celu „Dofinansowanie zakupu
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku”,
 sporządzono sprawozdanie z treningu syren alarmowych,
 przeprowadzono trening Stałego Dyżuru „KLARUS 2021”,
 sporządzono sprawozdanie z Akcji Kurierskiej,
 przygotowano meldunek z wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA.
4. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto zlecenia na dostawę:
 zestawu do przedziału bojowego mikrofonowo-głośnikowego wraz z montażem
dla OSP Wilkowiczki,
 asortymentu różnego dla OSP Ciochowice,
 2 par obuwia strażackiego dla OSP Pniów,
 3 szt. węży tłoczonych dla OSP Wilkowiczki.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Wszczęto i przeprowadzono postępowania:
 w trybie z wolnej ręki dla zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie
Gminy Toszek oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych” – zawarto umowę na okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.,
 w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Wymiana wodociągu z rur
azbestowo-cementowych w miejscowości Paczynka przy ul. Wiejskiej”.
2. Dokonano weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach mieszkańców chcących
skorzystać z programu „Granty PPGR”. Złożono 75 wniosków, z czego 67 spełniło
warunki konkursu. Wystąpiono do Centrum Projektów Polska Cyfrowa
z wnioskiem o przedłużenie do dnia 31 grudnia 2021 r. możliwości weryfikacji danych
zawartych w złożonych wnioskach.
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3. Przygotowano wniosek o dofinansowanie „Cyfrowa Gmina”, celem którego będzie
wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie
cyberbezpieczeństwa.
4. Przygotowano:
 materiały promocyjne na powiatową konferencję poświęcono 100. rocznicy Powstań
Śląskich,
 dekorację Adwentową oraz Bożonarodzeniową poprzez zakup iluminacji świetlnej
na choinkę znajdującą się na zabytkowym rynku, a także ozdobnych wieńców
adwentowych wraz z choinkami.
5. Koordynowano działania związane z organizacją XI Toszeckiego Jarmarku
Adwentowego 2021 oraz promowano lokalne produkty wśród przedsiębiorców oraz
rękodzielników.
6. Współpracowano z Lokalną Grupą Działania Leśna Kraina Górnego Śląska poprzez
promocję konkursów, działań skierowanych do mieszkańców gminy. Otrzymano
materiały promocyjne podsumowujące konkurs – „Legendy Leśnej Krainy Górnego Śląska”
oraz nagrody dla laureatów konkursu z Gminy Toszek.
7. Zorganizowano transport dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka
w Toszku na Wojewódzki Konkurs Badmintona w Bytomiu.
8. Prowadzone są działania związane z przygotowaniem kolejnego wydania gazety
samorządowej „Po troszku o Toszku”.
9. Zakupiono sprzęt do modernizacji wyposażenia Urzędu – komputery, drukarki, macierz
dyskową.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 12 zaświadczeń z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 7 wypisów i wyrysów z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 7 decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 6 decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej
z funkcjonowaniem drogi,
 skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego.
2. Zawarto umowy na:
 remont drogi gminnej ul. Stary Młyn w Toszku oraz pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją niniejszego zadania,
 wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy sieci wodociągowej
w Paczynce przy ul. Wiejskiej oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacją niniejszego zadania.
3. Zlecono wykonanie remontu fragmentu ul. Leśniczówka w Ciochowicach od DK 94
do przejazdu kolejowego.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
 5 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości (3 działki
w Toszku, 1 działka w Kotliszowicach oraz 1 działka w Boguszycach),

położone
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3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

 3 decyzje zezwalające na wycinkę 12 drzew (10 szt. w Paczynie, 1 szt. w Kotulinie,
1 szt. w Poniszowicach).
2. Zawarto umowy na najem świetlic wiejskich z osobami fizycznymi w celu organizacji
uroczystości rodzinnych w:
 Paczynie na dzień 3.12.2021 r.,
 Pniowie na dzień 18.12.2021 r.
Podpisano akty notarialny w sprawie sprzedaży:
 w drodze przetargów ustnych nieograniczonych
2 nieruchomości będących
własnością Gminy Toszek 2 działek położonych w Toszku w rejonie ulicy
Twardowskiego (działka nr 365/9 o pow. 0,0811 ha oraz nr 381/8 o pow. 0,0544 ha),
 w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny
nr 3 w budynku położonym w Toszku przy ul. Karola Miarki 1.
Złożono 1 wniosek do Starosty Gliwickiego o zezwolenie na usunięcie 5 drzew
w Pniowie.
Przyjęto:
 na majątek gminy w drodze komunalizacji 3 działki o łącznej pow. 1.2832 ha (drogi
polne w Kotulinie),
 17 wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła w ramach programu „Czyste
Powietrze” i przekazano je do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 11 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródła spalania paliw, które wprowadzono
do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków,
 5 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew.
Przygotowano 8 wniosków o rozliczenie i wypłatę przyznanej dotacji w programie
„Czyste powietrze”.
Potwierdzono zawarcie 2 umów dzierżawy zawartych pomiędzy rolnikami
indywidualnymi.
Wysłano 8 wezwań do zapłaty z tytułu IV raty czynszu dzierżawnego.
Przeprowadzono 7 kontroli palenisk w zabudowie jednorodzinnej oraz 7 kontroli
spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.
Zorganizowano spotkanie z mieszkańcami Gminy Toszek w dniu 16 grudnia 2021 r.
dotyczące programu „Czyste Powietrze”.

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:
 260 wezwań, postanowień, decyzji, pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 420 upomnień,
 133 tytuły wykonawcze.
Burmistrz Toszka
dr inż. Grzegorz Kupczyk

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym
(od 24.11.2021 r. do 21.12.2021 r.)
Strona 6 z 6

