nr sprawy: ORG.0002.3.2017
Załącznik nr 4 do protokołu nr XXXII/2017
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 27 marca 2017 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 27.02.2017 r. do 24.03.2017 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 18 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2017,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2016/2017,
 ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień
profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom
meningokokowym serogrupy C w roku 2017” oraz „Programu szczepień
profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom
pneumokokowym w roku 2017”,
 niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek,
stanowiącej działkę o numerze 895/199,
 ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości położonych w Toszku w rejonie ulicy Strzeleckiej, oznaczonych
ewidencyjnie jako działki o numerach 1630/105,1631/105 oraz 1634/105,
 wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Ciochowice,
 ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania
uzupełniającego
do
publicznych
przedszkoli,
oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek na rok szkolny
2017/2018,
 zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęły 24 wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 5 wniosków,
 o wpis zmiany działalności gospodarczej – 9 wniosków,
 o zawieszenie działalności gospodarczej – 5 wniosków,
 o wznowienie działalności gospodarczej – 5 wniosków.
3. Zakończono 1 postępowanie administracyjne w sprawie wydania stałych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
4. Prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania stałych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży.
5. Rozpoczęto procedurę podpisania nowych porozumień z przewoźnikami obsługującymi
Gminę Toszek w związku ze zmianą stawek opłat za korzystanie przez operatorów
i
przewoźników
z
przystanków
komunikacyjnych,
których
właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Toszek.
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6. Dokonano zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek,
a także zaakceptowano złożone przez ten Zespół sprawozdanie z jego pracy za 2016 rok.
7. Sporządzono i przedłożono Wojewodzie Śląskiemu informację o realizowanych przez
Gminę Toszek zadaniach wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za lata 2012-2016.
8. Rozpoczęto procedurę związaną z kontrolą przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek
u 1 przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych.
9. Ogłoszono otwarte konkursy ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień
profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom
meningokokowym serogrupy C w roku 2017” oraz „Programu szczepień profilaktycznych
dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym
w roku 2017”.
10. Zakończono procedury postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
na wsparcie zadań publicznych Gminy Toszek i podpisano umowy w zakresie:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn.: „Ciochowicki festyn
sportowo-rekreacyjny”,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn.: „Ognisko
muzyczne – projekt nauczania gry na instrumentach dętych”.
11. Przekazano dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Toszek
w zakresie:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „A3D Toszek na Grand Prix Europy
2017” i „Ciochowicki festyn sportowo-rekreacyjny” w ramach trybu pozakonkursowego,
tzw. „małe granty”,
- działalności na rzecz mniejszości narodowych oraz języka regionalnego, a także kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Rosenmontag odrobina Nadrenii w Toszku” w ramach trybu pozakonkursowego tzw. „małe granty”.
12. Trwa procedura sprawdzania sprawozdań końcowych złożonych przez ubiegłorocznych
realizatorów zadań publicznych Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej. Do złożenia niniejszego sprawozdania dwukrotnie zostało wezwane
Stowarzyszenie Toszecka Akademia Piłkarska.
13. Pozytywnie zaopiniowano projekt Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”.
14. Zakończono i rozliczono inwentaryzację składników majątku Gminy Toszek.
15. Wszczęto postępowania poniżej 30.000 euro na:
 dostawę środków czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2017 r.,
 dostawę artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Toszku w 2017 r.
16. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowania poniżej poniżej 30 000 euro na:
 dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów) na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Toszku w 2017 r.,
 dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2017 r.
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W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 wydano 8 aktów zgonu,
 wydano 2 akty małżeństwa,
 wydano 76 odpisów aktów stanu cywilnego,
 wydano 1 zaświadczenie o stanie cywilnym,
 sporządzono 5 zapewnień stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa,
 dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 42 aktów stanu cywilnego,
 dokonano transkrypcji 2 aktów urodzenia sporządzonych za granicą wraz
z uzupełnieniem.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 wydano 88 dowodów osobistych,
 prowadzonych jest 5 postępowań o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego,
 wydano 1 decyzję administracyjną o odmowie wydania danych osobowych z rejestru
mieszkańców,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i kwalifikacji wojskowej
za miesiąc luty.
3. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie poniżej 30 000 euro na:
 uruchomienie w jednostkach OSP Gminy Toszek systemu jednoczesnego alarmowania.
4. Sporządzono aneksy do umów na wykonywanie czynności konserwatora samochodów,
sprzętu przeciwpożarowego, czynności palacza C.O oraz gospodarza obiektu strażnicy
w jednostkach OSP Gminy Toszek w związku z koniecznością dostosowania treści ww.
umów do obowiązujących przepisów prawa w zakresie minimalnego wynagrodzenia
umów zlecenia/umów o świadczenie usług.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przeprowadzono postępowania cenowe poniżej 30.000 euro i zawarto umowy na:
 opracowanie analizy efektywności kosztowej dla projektu pn.: „Budowa dwóch studni
głębinowych wraz z podłączeniem do stacji uzdatniania wody oraz likwidacja istniejących studni
w miejscowości Kotulin”,
 opracowanie analizy finansowej dla projektu pn.: „Rewitalizacja budynku przeznaczonego
na potrzeby utworzenia Centrum Dziennego Pobytu dla osób starszych w Gminie Toszek”.
2. Trwa realizacja prac związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego
pn.: „Utworzenie Centrum Dziennego Pobytu dla osób starszych w Gminie Toszek”dofinansowanie w ramach środków rządowego programu SENIOR+ na lata 2015-2020.
3. Przygotowano i złożono uzupełnienia do wniosku dla projektu pn.: „Zagospodarowanie
terenu w sołectwie Pisarzowice poprzez budowę integracyjnego placu zabaw i rekreacji” –
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
4. Rozpoczęto prace związane z organizacją III Toszeckiego Festiwalu Muzyki Organowej
w Toszku.
5. Trwa koordynacja działań związanych z akcją pn.: „Rodzina toszecka – Rodzinie z Olewska” –
pomoc najuboższym rodzinom z miasta partnerskiego Olewsk.
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W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 21 zaświadczeń oraz 7 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 15 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
 3 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 2 skierowania na przeprowadzenie remontu na własny koszt najemcy.
2. Zawarto umowy na:
 opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja basenu
przy Szkole Podstawowej w Paczynie”,
 remont kominów w budynku przy ul. Kościelnej 1 w Toszku.
3. Zlecono:
 pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji prac przygotowawczych
dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Toszku”,
 publikację ogłoszenia Burmistrza Toszka w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Wszczęto procedury postępowania poniżej 30.000 euro na:
 realizację remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych w roku 2017,
 opracowanie „Programu funkcjonalno–użytkowego dotyczącego budowy targowiska
w Toszku wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów”.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Zawarto:
 4 umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne położone
w Toszku, Ciochowicach i Paczynce na okres 10 lat oraz 1 położoną w Ciochowicach
na okres 3 lat,
 22 umowy użyczenia przekazujące sołectwom Pisarzowice, Boguszyce, Paczyna,
Pniów, Kotulin, oraz Ciochowice do używania mienie ruchome,
 umowę na sporządzenie inwentaryzacji budynków na potrzeby Gminy Toszek
w 2017 r.
2. Ogłoszono pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
położonych w Toszku w rejonie ulicy Strzeleckiej 1, obejmujących działki o numerach
ewidencyjnych: 1630/105, 1631/105 oraz 1634/105.
3. Wydano:
 4 opinie w sprawie zawarcia dzierżaw przez Koła Łowieckie,
 4 poświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 1 decyzję w sprawie rozłożenia opłaty za użytkowanie wieczyste na raty.
4. Zlecono wycinkę 8 drzew w Toszku przy ulicy Dworcowej i przy ulicy Parkowej.
5. Nabyto z mocy prawa na rzecz Gminy Toszek działkę stanowiącą drogę w Kotulinie.
6. Przekazano:
 sołtysom
informacje
w
sprawie
spotkań
szkoleniowo–informacyjnych
organizowanych przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego w Gliwicach oraz Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach,
 do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
w Kotulinie i Pisarzowicach.
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W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 5 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 73 wezwania, postanowienia, decyzje oraz pisma ogólne dotyczące podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 10 upomnień z tytułu podatków i opłat.
4. Sporządzono 10 wniosków o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji.
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