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Załącznik nr 4 do protokołu nr XXII/2016
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 26.04.2016 r. do 30.05.2016 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 24 zarządzenia, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2016,
 zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
Toszek w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty
za pojemnik, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek,
 przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze
bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży,
znajdującego się w budynku przy ul. Dworcowej 29 w Toszku,
 przeznaczenia nieruchomości położonych w Pniowie przy ul. Srocza Góra oraz
w Paczynce do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Ireny Sendler
w Toszku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek,
 organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie
Miejskim w Toszku,
 powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania
Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz informacji o wynikach naboru
na w/w stanowisko.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 15 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 4 wnioski,
 o wpis zmiany – 6 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 2 wnioski,
 o wpis informacji o wznowieniu – 1 wniosek,
 o wpis informacji o zakończeniu – 2 wnioski.
3. Prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania 1 stałego zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 3 postępowania w sprawie wydania
jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Przekazano:
 dokumentację niearchiwalną przeznaczoną na makulaturę lub zniszczenie
z referendum ogólnokrajowego do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura
w Katowicach,
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sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
w roku 2015 do Ministra Zdrowia ,
 wstępne zgłoszenie szkody w związku z podpaleniem lokalu przy ul. Wolności 8/1
do brokera ubezpieczeniowego.
Zakończono procedury postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
na wsparcie zadań publicznych Gminy Toszek i podpisano umowy w zakresie:
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Wzrost umiejętności kolarskich
członków Toszeckiej Grupy Kolarskiej poprzez udział w Narodowym Programie Szkółek
Kolarskich” oraz „7 Turniej Dzikich Drużyn”,
 wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego pn.: „Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej”.
Trwa procedura postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej pn.: „Ciochowicki festyn sportowo-rekreacyjny”.
Przeprowadzono i rozstrzygnięto nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora
w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego.
Dokonano analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia oraz
umieszczono je na stronie BIP, a także przesłano do Urzędu Skarbowego.
Przeprowadzono wizję w terenie celem dostosowania gminnych lokali wyborczych
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 wydano 7 aktów zgonu,
 wydano 3 akty małżeństwa,
 wydano 69 odpisów aktów stanu cywilnego,
 wprowadzono do systemu ŹRÓDŁO 42 akty stanu cywilnego,
 dokonano transkrypcji wraz z uzupełnieniem 3 aktów stanu cywilnego
sporządzonych za granicą,
 wydano 6 zaświadczeń o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego,
 przyjęto 8 zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 wydano 74 dowody osobiste,
 wszczęto z urzędu 1 postępowanie o wymeldowanie z miejsca stałego
zameldowania,
 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 kwiecień 2016.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przeprowadzono postępowanie poniżej 30.000 euro i zawarto zlecenie na:
 dostawę gadżetów promocyjnych z wizualizacją Gminy Toszek.
2. Przygotowano:
 uzupełnienie wniosków aplikacyjnych pn.: „Polepszenie stanu dróg publicznych
w Gminie Toszek” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
 wniosek na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną” organizowaną przez Marszałka
Województwa Śląskiego, obiekt – gotycka wieża zamkowa z przeznaczeniem
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na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz budynek stajni wraz
z zagospodarowaniem otoczenia,
 materiały promocyjne wraz z nagrodami (puchary, medale, dyplomy) na wydarzenia
objęte honorowym patronatem Burmistrza Toszka tj.: IV Powiatowego Konkursu
Wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – „Miś Bezpieczeństwa”,
„II biegu o Złotą Kaczkę”, „I Toszeckiego Turnieju Żaków” oraz „Festiwalu Malowanego
Wierszem” .
3. Przeprowadzono:
 akcję promocyjną do konkursu w ramach akcji „Podwórko Nivea – edycja 2016”.
4. Uczestniczono w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Opolu pn.: „W stronę
słońca”.
5. Rozpoczęto procedurę wdrożenie programu eSesja do obsługi Biura Rady Miejskiej.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 16 zaświadczeń dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 7 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 6 decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego,
 4 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 1 decyzję o przyznaniu dodatku energetycznego,
 6 skierowań celem zawarcia umowy na przeprowadzenie remontu na własny koszt
najemcy.
2. Wystosowano 14 wezwań do uregulowania opłat za wodę i kanalizację.
3. Zawarto umowy na:
 wykonanie figur kwiatowych – Kwitnący Toszek,
 zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego,
 koszenie poboczy dróg gminnych w roku 2016.
4. Podpisano:
 aneks do umowy na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w roku 2016,
 porozumienie ze Starostą Gliwickim na zarządzanie infrastrukturą powstałą
w ramach projektu „Zaplecze Aktywnej Turystyki Rowerowej Dla Mieszkańców Zachodniej
Części Subregionu Centralnego”.
5. Uzupełniono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
6. Złożono wniosek o weryfikację i zmianę granic obszaru Aglomeracji Toszek w ramach
V Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Podpisano akt notarialny sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego
położonego w Toszku przy ul. Gliwickiej 15 na rzecz najemcy.
2. Zawarto umowy dzierżawy :
 nieruchomości w Wilkowiczkach, Proboszczowicach, Kotulinie, Ciochowicach,
Pisarzowicach na okres 10 lat,
 nieruchomości w Ciochowicach na czas nieoznaczony,
 płyty Rynku o powierzchni 55 m² na okres do 30 kwietnia 2019 r.
z przeznaczeniem pod ogródek piwno-gastronomiczny,
 ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczone numerami
ewidencyjnymi 901/1, 902/1 i 30/1 położonych w Paczynce, na rzecz spółki TAURON.
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3. Podpisano zlecenie na wykonanie prac porządkowych w dwóch etapach, tj. terenu
w pobliżu ul. Podwale oraz w pobliżu ogródków działkowych przy ul. Ogrodowej
w Toszku.
4. Wydano 10 decyzji zezwalających na wycinkę drzew, natomiast 4 postępowania
w sprawie wydania zezwolenia są w toku.
5. Zgłoszono w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku”
udział 4 sołectw,
tj. Paczyny, Ciochowic, Pniowa, Wilkowiczek oraz Osiedla Oracze.
6. Nabyto na mocy decyzji Wojewody Śląskiego drogę stanowiąca nieruchomość oznaczoną
nr ewidencyjnym 32 położoną w Kotulinie.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 9 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 48 wezwania, postanowienia, decyzje oraz pisma ogólne dotyczące podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Sporządzono 2 szt. tytułów wykonawczych.
4. Wysłano 13 upomnień z tytułu podatków i opłat.
5. Sporządzono 9 wniosków o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji.
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