nr sprawy: ORG.0002.7.2018
Załącznik nr 4 do protokołu nr XLVIII/2018
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 16.05.2018 r. do 20.06.2018 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 29 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie i planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018,
 zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Toszku
i Gminie Toszek,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2018/2019,
 przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek
dotyczących wejścia Gminy Toszek w skład związku metropolitalnego
w województwie śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
 powołania Komisji Rekrutacyjnych dla przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym oraz w celu
zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko
urzędnicze Kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim
w Toszku,
 informacji o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Podinspektora
w Referacie Organizacyjnym oraz Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych,
Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 ogłoszenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze: Informatyka w Referacie
Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy oraz w celu zastępstwa
w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze
Kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim
w Toszku,
 ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kotulinie przy ulicy Nogowczyckiej,
oznaczonej ewidencyjnie numerem 152/22, przeznaczonej do sprzedaży w trybie
ustnego przetargu nieograniczonego,
 ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości położonej w Toszku w rejonie ul. ks. Johannesa Chrząszcza,
stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 322/82,
 zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru
zgłoszeń w ramach projektu pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej
w Gminie Toszek poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła oraz termomodernizację
budynków”,
 utworzenia jednostki realizującej projekt pod nazwą „Tworzenie i odnowienie zieleni
w Gminie Toszek” współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności.
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 – 3 wnioski,
 o wpis zmiany działalności – 12 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 2 wnioski,
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 o wznowienie działalności – 1 wniosek,
 o zakończeniu działalności – 2 wnioski.
3. Zakończono 4 postępowania administracyjne w sprawie wydania jednorazowych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży.
4. Wszczęto 4 postępowania administracyjne w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, w tym:
2 postępowania w sprawie wydania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5%
do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa)
przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży,
1 postępowanie w sprawie wydania stałych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18%
zawartości
alkoholu
(za
wyjątkiem
piwa)
przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży,
1 postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji zezwalającej
na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
5. Rozpoczęto procedurę postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tzw. „małe granty”) o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności
na rzecz wspierania mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, pn.:
„Wsparcie działalności wydawniczej”.
6. Dokonano weryfikacji złożonych uproszczonych sprawozdań z realizacji zadań
publicznych Gminy Toszek zleconych do realizacji w trybie pozakonkursowym,
tzw. („małe granty”) pn.:
1) „Nasza Mała Dzika Ojczyzna” wystawa fotograficzna prezentująca walory przyrodniczej
ziemi toszeckiej”;
2) „Wieczór bajek”;
3) „Organizacja rozgrywek halowych piłki nożnej podokręgu Zabrze i zajęcia sportowe
dla zawodników w okresie ferii zimowych”.
7. Dokonano ponownej weryfikacji końcowych sprawozdań z realizacji zadania publicznego
Gminy Toszek w zakresie:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016. Wezwano 4 kluby
sportowe do zapłaty niewykorzystanej kwoty dotacji celowej,
ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wezwano realizatora niniejszego zadania do złożenia dodatkowych informacji oraz
dowodów.
8. Trwa realizacja programów szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie
Gminy Toszek, tj. przeciwko bakteriom pneumokokowym oraz meningokowym
serogrupy C. Dokonano rozliczenia przedstawionych faktur za wykonane w ramach
programu usługi medyczne w miesiącu maju 2018 r.
9. Przeprowadzono ponowne konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Toszek
w sprawie wejścia Gminy Toszek w skład związku metropolitalnego w województwie
śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
10. Przekazano Przewodniczącemu Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
komplet dokumentacji związanej z wolą przystąpienia Gminy Toszek do Metropolii
w celu złożenia stosownego wniosku o zmianę obszaru i granic GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii.
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11. Sporządzono sprawozdania o:
1) usługach publicznych finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
w obszarze kultury za 2017 rok;
2) rozwoju ekonomii społecznej w gminie za 2017 rok;
3) ilości sklepów i punktów gastronomicznych położonych na terenie Gminy Toszek.
12. Wszczęto kontrolę prawidłowości wykorzystania przyznanej z budżetu Gminy Toszek
dotacji na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka
zlokalizowanego przy ulicy Gliwickiej 26a w Toszku.
13. W ramach współpracy z MZKP w Tarnowskich Górach:
- dokonano zmiany rozkładu linii 204 polegającej na wydłużeniu trasy autobusów
w/w linii o dodatkowy przystanek zlokalizowany przy ulicy Kolejowej w Kotulinie,
- trwają uzgodnienia w sprawie zintegrowania komunikacji autobusowej na odcinku
Toszek, ul. Tarnogórska – Toszek, Dworzec PKP z funkcjonującymi godzinami
odjazdu pociągów i ewentualnym stworzeniem nowej linii w ramach planowanej
inwestycji „Centrum przesiadkowego w Toszku”.
14. Zawarto porozumienie w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek oraz wnoszenia opłat
za korzystanie z przystanków z nowym przewoźnikiem obsługującym Gminę Toszek.
15. Dokonano potwierdzenia 5 wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.
16. Przeprowadzono i rozstrzygnięto nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora
w Referacie Organizacyjnym oraz ogłoszono nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono 13 aktów zgonu,
 sporządzono 5 aktów małżeństwa,
 dokonano na wniosek transkrypcji 2 aktów urodzenia sporządzonych za granicą
wraz z uzupełnieniem,
 dokonano transkrypcji aktu zgonu sporządzonego za granicą,
 wydano decyzję w sprawie zmiany nazwiska,
 przyjęto w formie protokołu oświadczenie rozwiedzionego małżonka o powrocie
do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
 sporządzono 4 zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku
małżeńskiego,
 dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 46 aktów stanu cywilnego,
 wydano z rejestru ŹRÓDŁO 74 odpisy aktów stanu cywilnego.
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i kwalifikacji wojskowej
za miesiąc maj 2018 r.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano 91 dowodów osobistych,
 prowadzone jest 1 postępowanie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 przeprowadzono przegląd przyrządów dozymetrycznych.
 sporządzono wykaz sprzętu przeciwpowodziowego będącego na stanie Gminy
Toszek.
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4. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania poniżej 30 000 euro i podpisano
zlecenia/umowy na:
 dostawę parawanu ochronnego na osłonę miejsc wypadków na potrzeby
OSP Toszek,
 dostawy wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy
poszkodowanym
bezpośrednio
na
miejscu
popełnienia
przestępstwa,
współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem
jest Minister Sprawiedliwości na potrzeby jednostek ochotniczych straży pożarnych
działających na terenie Gminy Toszek, tj. OSP Toszek, OSP Kotulin, OSP Pniów,
OSP Ciochowice .
5. Wszczęto postępowanie poniżej 30 000 euro na dostawę platformy ratowniczej, agregatu
prądotwórczego oraz zestawu do tlenoterapii w ramach Toszeckiego Budżetu
Obywatelskiego dla OSP Toszek.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przygotowano i ogłoszono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Toszek”.
2. Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego dla zadania pn.: „Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej
w Paczynie”.
3. Przygotowano i złożono dokumentację aplikacyjną dla projektu pn.: „Tworzenie
i odnowienie zieleni w Gminie Toszek” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
4. Rozpoczęto prace dotyczące stworzenia dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.:
„Wzrost efektywności energetycznej w Gminie Toszek poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła
oraz termomodernizację budynków” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
5. Trwają prace związane z organizacją:
 Dni Toszka 2018,
 przygotowaniem kolejnego wydania gminnej gazety samorządowej „Po troszku
o Toszku”.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 13 zaświadczeń oraz 6 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 10 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
 4 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 2 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
 2 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego,
 1 skierowanie przyznania lokalu do remontu na własny koszt najemcy.
2. Zawarto umowę na wybrukowanie terenu przy boisku KS Zamkowiec Toszek.
3. Zlecono:
 naprawę chodnika przy ul. Powstańców w Toszku,
 remont pokrywy studzienki kanalizacji deszczowej przy ul. Wiejskiej
w Kotliszowicach,
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym
(od 16.05.2018 r. do 20.06.2018 r.)
Strona 4 z 5

nr sprawy: ORG.0002.7.2018

 wymianę czterech studzienek kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Toszku.
4. Wszczęto postępowanie poniżej 30 000 euro na wybór Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja basenu
przy Szkole Podstawowej w Paczynie”.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
12 zaświadczeń odnośnie nieobjęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji
oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji,
2 poświadczenia o złożeniu oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa
rolnego.
2. Podpisano akt notarialny dotyczący sprzedaży działki nr 320/14 położonej
w Pisarzowicach w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości sąsiedniej.
3. Złożono wniosek do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie
nieruchomości z mocy prawa przez Gminę Toszek obejmujący 40 działek o powierzchni
6,8785 ha w Kotulinie.
4. Nabyto na mocy prawa na rzecz Gminy Toszek 22 działki w: Pniowie, Paczynie,
Płużniczce, Kotulinie - po 1 działce, Ligocie Toszeckiej – 2 działki, Wilkowiczkach –
5 działek, Proboszczowicach – 11 działek.
5. Zawarto:
- 2 umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne położone
w Kotliszowicach na okres 3 lat oraz w Proboszczowicach na okres 10 lat,
- 1 umowę dzierżawy pod ogródek warzywny w Toszku na czas nieokreślony.
6. Zawarto umowy na:
- realizację przedstawienia teatralnego „Czerwony kapturek” dla dzieci, w ramach
Programu Ekologicznego,
- opracowanie, wydruk i dostawę materiałów dotyczących edukacji ekologicznej,
a w szczególności: książeczki edukacyjnej, edukacyjnej gry planszowej i planu lekcji.

W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 7 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 82 wezwania, postanowienia, decyzje, pisma ogólne dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 476 upomnienia.
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