nr sprawy: ORG.0002.8.2017
Załącznik nr 4 do protokołu nr XXXVII/2017
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 31.07.2017 r. do 25.08.2017 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
2017,
 powołania oraz ustalenia Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toszku,
 ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Proboszczowicach przy ulicy
Nogowczyckiej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 461/94, przeznaczonej
do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego,
 ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonej w Toszku w rejonie ulic Wielowiejskiej i Chrząszcza oznaczonej
ewidencyjnie jako działka o numerze 318/82,
 niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy
Toszek, stanowiącej działkę o numerze 366/9,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ulicy
Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert,
 zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka w sprawie przeprowadzenia na terenie
miasta Toszek konsultacji społecznych projektu Toszeckiego Budżetu
Obywatelskiego,
 informacji o wyniku naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną
nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie
Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie
Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 11 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 1 wniosek,
 o wpis zmiany działalności gospodarczej – 7 wniosków,
 o zawieszenie działalności gospodarczej – 1 wniosek,
 o wznowienie działalności gospodarczej – 1 wniosek,
 o zakończenie działalności gospodarczej – 1 wniosek.
3. Zakończono jedno postępowanie administracyjne w sprawie wydania jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa
przeznaczonych poza miejscem sprzedaży.
4. Wszczęto dwa postępowania administracyjne w sprawie wydania jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
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5. Powołano nowy skład Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Toszku oraz ustalono nowy regulamin w/w Komisji.
6. W ramach współpracy z MZKP w Tarnowskich Górach trwa planowanie organizacji
komunikacji miejskiej celem dostosowania ich do ilości i potrzeb dzieci uczęszczających
do placówek oświatowych w związku z reformą oświatową.
7. Zawarto aneks do porozumienia w sprawie zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych z jednym z przewoźników, w związku ze zmianą rozkładów jazdy linii
203, 204 i 205 w dni wolne od zajęć szkolnych.
8. Wszczęto jedno postępowanie administracyjne w sprawie wykreślenia obiektu
z ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
9. Złożono dwa wnioski do Narodowego Funduszu Zdrowia o dofinansowanie wieloletnich
programów polityki zdrowotnej, tj.: „Programu szczepień profilaktycznych dzieci
zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019”
oraz „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019”.
10. Na wniosek Starosty Gliwickiego trwa uzgadnianie utworzenia nowych linii
komunikacyjnych na trasie Toszek – Pyskowice i Toszek – Rudziniec.
11. Trwa weryfikacja złożonych sprawozdań częściowych (za I półrocze) z realizacji zadań
publicznych Gminy Toszek w zakresie:
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
12. Ogłoszono nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie
Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku.
13. Zawarto umowy:
 darowizny z Brokerem Ubezpieczeniowym Gminy Toszek w związku
z otrzymaniem od niego darowizny z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową,
w tym modernizację i wyposażenie obiektów strażnic ochotniczych straży pożarnych
Gminy Toszek,
 na wykonywanie okresowych przeglądów i stałego nadzoru konserwacyjnego
platformy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Toszku w 2017 r.,
 na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy obejmujących
badania laboratoryjne i diagnostyczne dla pracowników i kandydatów
na pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 wydano 4 akty zgonu,
 wydano 7 aktów małżeństwa,
 wydano 74 odpisów aktów stanu cywilnego,
 wydano 5 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa,
 wydano 1 zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności do zawarcia związku
małżeńskiego za granicą,
 wydano 1 zaświadczenie o stanie cywilnym,
 sporządzono 3 decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk,
 dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 67 aktów stanu cywilnego,
 dokonano transkrypcji 3 aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą wraz
z uzupełnieniem,
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 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i kwalifikacji wojskowej
za miesiąc lipiec 2017 r.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 wydano 106 dowodów osobistych,
 prowadzone są dwa postępowania o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 sporządzono wnioski o nadanie medali za zasługi dla obronności kraju,
 sporządzono umowę użyczenia dotyczącą przekazania mienia ruchomego dla OSP
Toszek,
 wszczęto procedurę postępowanie poniżej 30 000 euro na wykonanie bramy garażowej
dla OSP Kotulin.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przygotowano i złożono wniosek aplikacyjny pn.: „Budowa kanalizacji dla rejonu ulic
Ogrodowej, Młyńskiej, Wiejskiej, Podwale, Tarnogórskiej i Gliwickiej, Morcinka, Eichendorffa,
Curie-Skłodowskiej i Reymonta w Toszku” dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
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,
- ogłoszono otwarty konkurs na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
żłobka przy ulicy Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r.
do 31 grudnia 2020 r.
3. Przygotowano uzupełnienie do rozliczenia związanego z dofinansowaniem opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023.
4. Trwa ocena formalna i merytoryczna wniosków złożonych w ramach Toszeckiego
Budżetu Obywatelskiego.
5. Rozpoczęto przygotowania związane z organizacją Toszeckiego Jarmarku Adwentowego.
6. Trwają prace związane z przygotowaniem kolejnego wydania gminnej gazety
samorządowej „Po troszku o Toszku”.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 8 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
 8 zaświadczeń oraz 3 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego oraz 1 decyzję o jego odmowie,
 3 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego oraz 1 decyzję o jego odmowie,
 2 skierowania na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
 1 skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego.
2. Zlecono:
 wykonanie pomiarów widoczności na 8 przejazdach kolejowych w ciągu dróg
gminnych wraz ze sporządzeniem metryk przejazdów,
 zakup frezowin do utwardzenia drogi dojazdowej do boiska w Ligocie Toszeckiej,
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 wycinkę zarośli w rejonie przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej ulicy Leśnej
w Boguszycach,
 usunięcie padłego zwierzęcia z pasa drogi gminnej,
 wykonanie kontroli instalacji gazowej, przewodów kominowych oraz stanu
technicznego budynku Żłobka, położonego w Toszku przy ulicy Gliwickiej 26a,
 opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku gospodarczego,
położonego w Toszku przy ulicy Rynek 22/7, stanowiącego własność Gminy Toszek,
 opracowanie dokumentacji projektowej wymiany stolarki okiennej w lokalach
mieszkalnych położonych w Toszku przy ulicy Rynek 5/5 oraz Rynek 22/7,
stanowiących własność Gminy Toszek,
 opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego konstrukcji
dachowej budynku położonego w Toszku przy ulicy Strzeleckiej 23, stanowiącego
własność Gminy Toszek,
 remont instalacji wodociągowej w lokalu mieszkalnym położonym w Paczynie przy
ulicy Wiejskiej 2A, stanowiącym własność Gminy Toszek,
 rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z montażem układu pomiarowego
w lokalach nr 1 i 3 usytuowanych w budynku przy ulicy Dworcowej 17A w Toszku,
stanowiącym własność gminy Toszek.
3. Zawarto umowy na:
 realizację zadania pn.: „Przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych
w Pawłowicach”,
 nadzór inwestorski dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej
do gruntów rolnych w Pawłowicach”,
 realizację zadania pn.: „Eko Toszek – Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji
prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek”,
 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Eko Toszek –
Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej
w Gminie Toszek”,
 dofinansowanie budowy 4 przydomowych oczyszczalni ścieków.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
 5 zaświadczeń odnośnie nieobjęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz
Specjalną Strefą Rewitalizacji,
 1 decyzję zezwalającą na wycinkę drzew oraz wysłano 1 wniosek do Starosty
Gliwickiego w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę 1 drzewa rosnącego na działce
będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy (dworzec kolejowy w Toszku).
2. Ogłoszono przetargi:
 drugi nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Toszku w rejonie ulic
Wielowiejskiej i Chrząszcza, oznaczonej numerem 318/82,
 ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Paczynce w rejonie ulicy
Polnej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 903/1,
 nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Toszku,
oznaczonych ewidencyjnie numerami: 321/82, 322/82, 323/82, 324/82, 325/82, 326/82,
327/82 oraz 328/82.
3. Nabyto na mocy decyzji Wojewody Śląskiego 9 działek oznaczonych ewidencyjnie:
 numerami 1208/125, 1209/125, 1210/122 oraz 1211/122 położone w Paczynie
(dz. nr 1211/122 stanowi drogę wewnętrzną do skomunalizowanych działek),
 numerem 599/135 położoną w Ligocie Toszeckiej (działka stanowi drogę – ulicę
Stawową),
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 numerami 199, 412/198 (działki stanowią drogę – ulicę Toszecką) oraz numerem
115/3 (działka stanowi drogę przy torach, dojazdową do pól) położone
w Pisarzowicach,
 numerem 69 położoną w Wilkowiczkach (działka stanowi drogę przy kapliczce),
4. Przeprowadzono wycinkę 4 drzew w Ligocie Toszeckiej.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 8 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 246 wezwań, postanowień, decyzji oraz pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 12 upomnień.
4. Sporządzono 3 wnioski o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji.
5. Wystawiono 9 tytułów wykonawczych.
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