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Załącznik nr 4 do protokołu nr XIX/2016
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 lutego 2016 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 26.01.2016 r. do 26.02.2016 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 23 zarządzenia, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2016 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek na lata
2016-2025,
 zmiany nauczyciela zastępującego dyrektora Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku
w czasie jego nieobecności w szkole,
 uzgodnienia regulaminu i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz
Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kotulinie, Oddziału
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Paczynie, Oddziału Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie i Oddziału
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku w roku
szkolnym 2016/2017,
 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum na rok
szkolny 2016/2017,
 ogłoszenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych
i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017,
 realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2016 r.,
 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek oraz
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie
od dnia 15 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko
urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania
Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęły 4 wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 2 wnioski,
 o wpis zmiany – 1 wniosek,
 o zawieszenie działalności – 1 wniosek,
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3. Przeprowadzono kontrolę terminowości złożenia przez przedsiębiorców oświadczeń
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2015 oraz dokonania wpłaty I raty
opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2016.
4. Dokonano aktualizacji wartości mienia Gminy Toszek, obejmującej okres od dnia
1 lipca 2015 r. do 31.12.2015 r. i przesłano arkusze aktualizacyjne ubezpieczycielowi.
5. Wystąpiono do zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie Gminy Toszek
o podanie liczby dzieci zadeklarowanych w ich placówkach obejmujących roczniki:
- 2011 do przygotowania programu szczepień przeciw meningokokom,
- 2013 i 2014 do rozważenia możliwości wdrożenia szczepień przeciwko pneumokokom.
6. Ogłoszono nabór i powołano Komisję Rekrutacyjną na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego
w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz na wolne stanowisko urzędnicze Referenta
w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku.
7. Opracowano
wniosek
do
Powiatowego
Urzędu
Pracy
w
Gliwicach
o przyznanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków w wysokości 80%
poniesionych kosztów przeznaczonych na kształcenie pracowników oraz kierownictwa
Urzędu Miejskiego w Toszku.
8. Zakończono procedurę postępowania w otwartym konkursie ofert oraz zawarto umowy
na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 15 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
9. Przeprowadzono i zakończono kwalifikację wojskową dla Gminy Toszek. Do stawienia
się przed Powiatową Komisją Lekarską wezwano 52 osoby.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 wydano 12 aktów zgonu,
 wydano 2 akty małżeństwa,
 wydano 98 odpisów aktów stanu cywilnego,
 wprowadzono do systemu ŹRÓDŁO 78 akty stanu cywilnego,
 wydano 2 zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia związku
małżeńskiego,
 sporządzono 3 zapewnienia do zawarcia związku małżeńskiego,
 dokonano migracji aktu małżeństwa wraz z naniesieniem 2 wzmianek,
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 wydano 95 dowodów osobistych,
 wydano 1 decyzję dotyczącą postępowania meldunkowego,

sporządzono sprawozdanie statystyczne z zakresu USC, ewidencji ludności,
udostępniania danych, zadania z zakresu ustawy o zgromadzeniach; z
z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP za styczeń 2016 r.
W zakresie obrony cywilnej
1. Rozpoczęto cykl konsultacji społecznych organizowanych przez przedstawicieli Policji
na temat kształtu i zawartości mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie
Toszek. W ramach prowadzonych konsultacji będą pełnione przez Policję dyżury
w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku.
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2. Zorganizowano zebranie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Toszku z przedstawicielami jednostek OSP w sprawie zapoznania się z budżetem
na 2016 r., terminów tegorocznych ćwiczeń, a także zjazdu wyborczego, na którym
zostaną wybrane nowe, gminne władze OSP.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy

1. Przygotowano wniosek aplikacyjny projektu pn.: „Eko Toszek – budowa fotowoltaicznych
mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek”
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Prowadzona jest bieżąca koordynacja spraw związanych z planowaniem realizacji
projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano 16 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
2. Zlecono wymianę pieca kuchennego–grzewczego w lokalu mieszkalnym położonym
w Toszku przy ul. Wielowiejskiej 7.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Podpisano 2 umowy dzierżawy nieruchomości położonych przy ul. Konopnickiej
i Ogrodowej w Toszku, z przeznaczeniem pod ogródki warzywne.
2. Podpisano 2 akty notarialne sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych
ewidencyjnie nr 360/9 oraz nr 361/9 położonych w Toszku przy ul. Ludwiga Guttmanna.
3. Wydano 10 decyzji zezwalających na wycinkę drzew, natomiast 4 postępowania
w sprawie wydania zezwolenia są w toku.
4. Wystawiono 182 wezwania do zapłaty należnego czynszu dzierżawnego za 2016 r.
5. Nabyto na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nieruchomość oznaczoną nr 73 położoną
w Kotliszowicach, stanowiącą drogę oraz udział 1/3 w prawie własności działek
położonych w Kotulinie oznaczonych numerami: 105/4, 117/2, 139/4, 308/14, 309/14.
3. Podpisano umowy na:
świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy w 2016 r.,
wykonanie prac związanych z wyceną i sporządzaniem operatów szacunkowych
dla nieruchomości, będących własnością Gminy,
najem świetlicy wiejskiej w Pniowie i Kotliszowicach w celu organizacji imprez
okolicznościowych.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 6 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 41 wezwań do złożenia deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego,
leśnego od nieruchomości, środków transportowych oraz postanowienia o wszczęciu
postępowań podatkowych i wezwań dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Wydano 5 decyzji określających wysokość zobowiązań podatkowych (przypisy, odpisy).
4. Wysłano 13 upomnień z tytułu podatków i opłat.
5. Wystawiono 4 000 decyzji wymiarowych.
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6. Sporządzono:
- 70 tytułów wykonawczych,
- 11 wniosków o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji,
- 15 pism ogólnych dotyczących spraw podatkowych.
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