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Załącznik nr 4 do protokołu nr XXI/2016
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 26.03.2016 r. do 25.04.2016 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,
 przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok
2015, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury
”Zamek w Toszku” za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek
według stanu na dzień 31.12.2015 r.
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2015/2016,
 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu dla projektowanej
linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach nr 901/1, 902/1 oraz 30/1 obręb
Paczynka, stanowiące własność Gminy Toszek,
 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy
Szkolnej w Ciochowicach,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością
Gminy Toszek,
 organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Toszek,
 ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji
niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku oraz
wzorów spisów zdawczo-odbiorczych,
 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie
Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim
w Toszku.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 20 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 5 wniosków,
 o wpis zmiany – 9 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 2 wnioski,
 o wykreślenie działalności – 3 wnioski,
 o wpis informacji o wznowieniu – 1 wniosek.
3. Prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania 3 stałych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jedno postępowanie w sprawie wydania
jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Dokonano rozliczenia 6 przewoźników za korzystanie w I kwartale 2016 r. z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek oraz
wystawiono obciążające ich noty księgowe.
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4. Uczestniczono w spotkaniu zorganizowanym przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę
w Katowicach dotyczącym prezentacji nowych przezroczystych urn wyborczych, w które
należy zaopatrzyć lokale wyborcze do dnia 30 czerwca 2016 r.
5. Trwa procedura postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej pn.: „Wzrost umiejętności kolarskich członków Toszeckiej Grupy Kolarskiej poprzez
udział w Narodowym Programie Szkółek Kolarskich”.
6. Przeprowadzono postępowania poniżej 30.000 euro i zawarto umowy na:
 dostawę środków czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2016 r.,
 dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów) na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Toszku w 2016 r.
7. Wypełniono ankietę dot. ryzyk korupcyjnych oraz istniejących struktur antykorupcyjnych
w urzędach administracji publicznej w ramach „Rządowego Programu Przeciwdziałania
Korupcji na lata 2014-2019”.
8. Uczestniczono w prezentacji programu eSesja celem jego zakupu.
9. Przeprowadzono rozeznanie cenowe i odbyła się prezentacja systemu informatycznego
(tzw.
generator
wniosków)
przeznaczonych
do
obsługi
przyznawania
i rozliczania środków finansowych w trybach konkursowych i pozakonkursowych („małe
granty”).
10. Przeprowadzono i rozstrzygnięto nabory na dwa stanowiska urzędnicze:
 Podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 Referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku.
11. Ogłoszono po raz trzeci nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie
Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim
w Toszku.
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 92 odpisy aktów stanu cywilnego,
 wprowadzono do systemu ŹRÓDŁO 49 aktów stanu cywilnego,
 dokonano transkrypcji wraz z uzupełnieniem 2 aktów stanu cywilnego
sporządzonych za granicą,
 wydano 4 zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia związku
małżeńskiego,
 przyjęto 6 zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 wydano 89 dowodów osobistych,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne z zakresu USC, ewidencji ludności,
udostępniania danych, zadania z zakresu ustawy o zgromadzeniach, zadania
z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP za luty 2016.
W zakresie obrony cywilnej
Udział jednostek OSP Toszek w zabezpieczaniu miejsca wylania się substancji zagrażającej
bezpieczeństwu ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wielowiejskiej i Gliwickiej
w centrum Toszka.
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W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przeprowadzono postępowania poniżej 30.000 euro i zawarto umowy na:
 „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Toszek”,
 usługę cateringową w związku z przygotowaniem Lokalnego Programu
Rewitalizacji.
2. Przygotowano uzupełnienia do projektów związanych z budową dróg lokalnych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
 „Polepszenie stanu dróg publicznych w Gminie Toszek poprzez przebudowę drogi
wewnętrznej w Pawłowicach oraz przyznanie statusu drogi publicznej”,
 „Polepszenie stanu dróg publicznych w Gminie Toszek poprzez przebudowę dróg gminnych
łączących przysiółki Kotulina – ul. Skalna, ul. Skały, ul. Nakło”,
 „Polepszenie stanu dróg publicznych w Gminie Toszek poprzez przebudowę ul. Świbskiej
w Kotulinie”,
 „Polepszenie stanu dróg publicznych w Gminie Toszek poprzez przebudowę ulic Górnej oraz
Osiedlowej w Wilkowiczkach”,
 „Polepszenie stanu dróg publicznych w Gminie Toszek poprzez przebudowę ul. Zamkowej
w Toszku”.
3. Złożono wniosek aplikacyjny projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Toszek” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Oś
Priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni
beneficjenci.
4. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Toszek – organizacja warsztatów strategicznych, rozpoczęcie współpracy
z ekspertami zewnętrznymi.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 14 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 17 decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego,
 5 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 3 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego.
2. Zlecono:
 wykonanie
dobudowy
przewodów
kominowych
wentylacyjnych
wraz
z wykonaniem przeglądu instalacji wentylacyjnej w budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Toszku przy ul. Rynek 22 dla trzech
lokali,
 skucie tynków cementowo-wapiennych z powierzchni ścian w trzech
pomieszczeniach lokalu użytkowego położonego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 35,
 odbiór i utylizację padłego zwierzęcia z Kotulina z ul. Świbskiej.
3. Zawarto umowy na:
 remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w roku 2016,
 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja
toalet w Szkole Podstawowej w Kotulinie”,
 wykonanie projektu zamiennego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji dla rejonu ulic
Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale oraz Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i Reymonta
w Toszku” w zakresie rejonu ul. Wiejskiej nr 29 i 34,
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wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch zadań pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Wielowiejskiej i Strzeleckiej w Toszku wraz z odcinkiem
wodociągu przy ul. Wielowiejskiej” oraz „Budowa wodociągu przy ul. Gliwickiej
w Pisarzowicach”,
 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja
lokalu użytkowego położonego w Toszku przy ulicy Strzeleckiej 35 na potrzeby Centrum
Usług Wspólnych”.
4. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Podpisano akt notarialny sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego
położonego w Toszku przy ul. Karola Miarki 1 na rzecz najemcy z uwzględnieniem
stosownej bonifikaty.
2. Podpisano umowy na:
 dzierżawę nieruchomości w Wilkowiczkach z przeznaczeniem na cele rolne,
 najem świetlicy w Sarnowie i w Płużniczce w celu organizacji imprez
okolicznościowych.
3. Wydano 2 decyzje zezwalające na wycinkę drzew, natomiast 5 postępowań
w sprawie wydania zezwolenia jest w toku.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 7 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 84 wezwania, postanowienia, decyzje oraz pisma ogólne dotyczące podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Sporządzono 5 szt. tytułów wykonawczych.
4. Wysłano 390 upomnień z tytułu podatków i opłat.
5. Sporządzono 7 wniosków o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji.
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