nr sprawy: ORG.0002.7.2017
Załącznik nr 4 do protokołu nr XXXVI/2017
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 31 lipca 2017 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 28.06.2017 r. do 28.07.2017 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 30 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek na rok
2017,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, położonej w Toszku przy
ul. Karola Miarki 12, będącej własnością Gminy Toszek,
 przeznaczenia lokali mieszkalnych nr 2 i 4 oraz lokalu użytkowego nr 2
do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu
lokali przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynku przy ulicy
Strzeleckiej 1 w Toszku,
 ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych w Toszku w rejonie ul. ks. Johannesa
Chrząszcza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnych przetargów
nieograniczonych oraz jego zmiany,
 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola
w Toszku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek,
 zmian ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach
oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek,
 przeprowadzenia na terenie miasta Toszek konsultacji społecznych projektu
Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego,
 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 ogłoszenia naborów w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością
pracownika na stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym
w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
dla ich przeprowadzenia.
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 – 12 wniosków,
 o zawieszenie działalności gospodarczej – 2 wnioski,
 o wznowienie działalności gospodarczej – 1 wniosek,
 o zakończenie działalności gospodarczej – 4 wnioski.
3. Zawarto umowę generalną ubezpieczenia na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia
30 czerwca 2019 r. oraz podpisano stosowne polisy ubezpieczenia:
 mienia Gminy Toszek wraz z jednostkami organizacyjnymi (w tym ubezpieczenie
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb od stłuczenia,
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej),
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osób skierowanych do robót publicznych i interwencyjnych z Powiatowego Urzędu
Pracy lub decyzją sądu, wolontariuszy, praktykantów i stażystów,
 członków jednostek OSP z terenu Gminy Toszek, a także od następstw
nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych z terenu Gminy Toszek,
 komunikacyjne pojazdów jednostek OSP z terenu Gminy Toszek oraz samochodu
osobowego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. W ramach współpracy z MZKP w Tarnowskich Górach dokonano zmiany rozkładów
jazdy linii 203, 204, 205 i 207 obowiązujących w dni robocze bez nauki szkolnej
dostosowując je do rozkładów jazdy autobusów linii 677 oraz 71.
5. Dokonano rozliczenia przewoźników obsługujących Gminę Toszek za korzystanie
w II kwartale 2017 r. z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Toszek oraz wystawiono noty obciążeniowe.
6. Trwa realizacja „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy
Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2017” oraz „Programu szczepień
profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom
meningokokowym serogrupy C w roku 2017”- dokonano rozliczenia faktur za usługi
medyczne wykonane w miesiącu czerwcu 2017, a także z jednym z realizatorów
w/w programów
podpisano aneksy do umów
w zakresie zwiększenia ilości
planowanych szczepień.
7. Zwrócono się:
1) do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o:
 wyrażenie opinii na temat kontynuacji realizowanych obecnie rocznych programów
polityki zdrowotnej jako programów dwuletnich, (program szczepień – pneumokoki
i meningokoki)
 zaopiniowanie projektów wieloletnich programów polityki zdrowotnej w zakresie
profilaktyki nowotworowej, tj.: „Programu profilaktyki nowotworowej gruczołu krokowego
dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” oraz „Programu
profilaktyki raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 18-49 lat”
na lata 2018-2021
2) do Wojewody Śląskiego o zaopiniowanie w/w projektów wieloletnich programów
polityki zdrowotnej, pod względem kryterium ich zgodności z priorytetami
dla regionalnej polityki zdrowotnej
województwa śląskiego oraz z celami
operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia,
celem złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowych programów z Narodowego
Funduszu Zdrowia.
8. Zakończono kontrolę warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3,
uczęszczającymi do żłobka „Akademia Kinder Centrum” zlokalizowanego przy ulicy
Gliwickiej 26A w Toszku. Podmiotowi przekazano protokół z przeprowadzonych
czynności nadzorczych.
9. Sporządzono i przekazano za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej
sprawozdanie za I półrocze 2017 r. z wykonania zadań z zakresu opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3.
10. Dokonano zmiany w prowadzonym przez Burmistrza Toszka Rejestrze Działalności
Regulowanej w zakresie zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
poprzez wykreślenie jednego przedsiębiorcy na jego wniosek.
11. Trwa weryfikacja złożonych uproszczonych sprawozdań z realizacji zadań publicznych
Gminy Toszek (tzw. „małe granty”) w zakresie działalności:
 na rzecz wspierania mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Ocalić
od zapomnienia - uroczystość upamiętniająca ofiary obozu NKWD w Toszku” oraz „Rajd
szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej”,
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 wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego pn.: „Ognisko muzyczne – projekt nauczania gry
na instrumentach dętych”.
12. Zorganizowano zamknięte szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego
w Toszku oraz pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Toszek
w związku z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego.
13. Ogłoszono nabory w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością
pracownika na stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym
w Urzędzie Miejskim w Toszku – jeden nabór został nierozstrzygnięty, procedura
związana z drugim naborem w toku.
14. Wszczęto postępowanie poniżej 30 000 euro na dostawę przezroczystych urn wyborczych
dla potrzeb Gminy Toszek.
15. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie poniżej 30 000 euro na:
 świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy obejmujących badania
laboratoryjne i diagnostyczne dla pracowników i kandydatów na pracowników
Urzędu Miejskiego w Toszku,
 wykonywanie okresowych przeglądów i stałego nadzoru konserwacyjnego platformy
dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Toszku w 2017 r.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 wydano 10 aktów zgonu,
 wydano 10 aktów małżeństwa,
 wydano 109 odpisów aktów stanu cywilnego,
 sporządzono 4 zapewnienia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa,
 sporządzono 3 decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk,

 dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 50 aktów stanu cywilnego,

 dokonano transkrypcji 3 aktów małżeństwa sporządzonych za granicą wraz
z uzupełnieniem,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i kwalifikacji wojskowej
za miesiąc czerwiec 2017 r.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 wydano 166 dowodów osobistych,
 prowadzone są trzy postępowania o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego,
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 przeprowadzono prace dotyczące oceny przydatności składników rzeczowych
majątku ruchomego Gminy Toszek będących na wyposażeniu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ciochowicach, Wilkowiczkach, Pniowie oraz Kotulinie,
 przeprowadzono aktualizację danych w aplikacji Systemu Rejestracji Syren
Alarmowych,
 zawarto porozumienie dotyczące przekazania środków finansowych przez Gminę
Toszek z przeznaczeniem na realizację zadania: „Nagrody za osiągnięcia w służbie
dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach pełniących służbę
w Komisariacie Policji w Pyskowicach”,
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 przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie poniżej 30 000 euro na zakup części
do aparatu powietrznego na potrzeby OSP Ciochowice.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego dla zadań pn.:
 „Eko Toszek – Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach
użyteczności publicznej w Gminie Toszek”,
 „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Pawłowicach”.
2. Trwa rzeczowa realizacja projektów pn.:
- „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Pisarzowice poprzez budowę integracyjnego placu
zabaw i rekreacji” - dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020,
- „Eko Toszek – Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach
użyteczności publicznej w Gminie Toszek” - dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
3. Przygotowano rozliczenie związane z dofinansowaniem opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023.
4. Opracowano i wdrożono Budżet Obywatelski Gminy Toszek.
5. Uruchomiono nową odsłonę portalu turystycznego Gminy Toszek.
6. Zorganizowano wizytę delegacji z miasta partnerskiego Olewsk na Ukrainie
w Toszku w dniach 6-7 lipca 2017 r.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 12 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
 20 zaświadczeń oraz 5 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 3 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 3 skierowania na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
 1 skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego.
2. Zlecono:
 wymianę uszkodzonego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej przy ulicy Wolności
w Toszku,
 montaż automatycznej instalacji wyciągu spalin w garażu budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Toszku,
 opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego stropu lokalu
mieszkalnego nr 2 położonego w Pisarzowicach przy ul. Wiejskiej 45,
 usunięcie nieszczelności na instalacjach gazowych w 8 lokalach mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Toszek, stwierdzonych po przeprowadzeniu przeglądu
instalacji gazowej,
 remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym położonym w Płużniczce przy
ulicy Wiejskiej 1 stanowiącym własność Gminy Toszek,
 remont toalety w lokalu mieszkalnym położonym w Paczynie przy ulicy Leśnej 7/8
stanowiącym własność Gminy Toszek,
 wymianę pieca kuchennego w lokalu mieszkalnym położonym w Toszku przy ulicy
Strzeleckiej 9/3 stanowiącym własność Gminy Toszek,
 wymianę uszkodzonej rynny wraz z rurą spustową na budynku położonym
w Paczynie przy ulicy Wiejskiej 42 stanowiącym własność Gminy Toszek,
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 przebicie otworów w stropach w pomieszczeniu gospodarczym usytuowanym przy
ulicy Młyńskiej 6 w Toszku.
3. Zawarto 16 umów na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
 9 zaświadczeń odnośnie nieobjęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz
Specjalną Strefą Rewitalizacji,
 2 poświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
2. Nabyto z mocy prawa na rzecz Gminy Toszek działkę stanowiącą drogę - część ulicy
Skalnej w Kotulinie, a także od Polskich Kolei Państwowych użytkowanie wieczyste
działek
stanowiących przedłużenie ulicy Kolejowej w Pisarzowicach (kierunek
Wilkowiczki).
3. Podpisano akty notarialne:
 sprzedaży działki budowlanej nr 317/82 położonej w Toszku,
 ustanawiające służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. obciążonych
działek położonych w Sarnowie, Boguszycach oraz w Ciochowicach.
4. Zawarto umowy:
 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na dofinansowanie zadania polegającego na demontażu, zbieraniu,
transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Toszek w 2017 roku,
 dzierżawy gruntów na okres 3 lat z przeznaczeniem na dojazd
do nieruchomości położonej w Kotulinie oraz w Toszku na okres 3 miesięcy
z przeznaczeniem pod ogródek warzywny.
5. Przekazano sołtysom Gminy Toszek informacje o wysokości środków funduszu
sołeckiego przypadających poszczególnym sołectwom w 2018 roku.
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 135 wezwań, postanowień, decyzji oraz pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 16 upomnień.
4. Sporządzono 3 wnioski o umorzeniu/ ograniczeniu egzekucji.
5. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych.
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