nr sprawy: ORG.0002.1.2022
Załącznik nr 5 do protokołu nr XXXVII/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 stycznia 2022 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 22.12.2021 r. do 25.01.2022 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 39 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 i 2022,
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek, zmian w planie
finansowym na rok 2021 i 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej innych
zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz
rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2021/2022,
 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Toszek,
 ustalenia regulaminu najmu pomieszczeń, w tym obiektów sportowych wraz
z wysokością stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych
działających na terenie miasta i gminy Toszek,
 ustalania zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych
do wykonywania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp.z o.o. w Toszku,
 przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemców oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży znajdujących
się w budynkach położonych w Toszku przy ulicach Konopnickiej 26/1, 26/8,
Rynek 7/3 oraz Strzeleckiej 1/6 i 1/7,
 przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemców oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
stanowiących: garaż wraz z gruntem i grunt pod budynkiem garażu położonych
w Toszku przy ul. Wielowiejskiej 3 oraz lokal mieszkalny położony w Płużniczce
przy ul. Wiejskiej 1/7,
 zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Ciochowice,
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a także
w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia
31 grudnia 2022 r.,
 powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
 ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji
niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku oraz wzorów
spisów zdawczo-odbiorczych,
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 ustalenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym styczeń – marzec 2022 r.
w związku z przypadającym w sobotę 1 stycznia 2022 r. dniem ustawowo wolnym
od pracy – Nowym Rokiem oraz koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru
czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r.
Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 14 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym o:
- zmianę wpisu – 8 wniosków,
- zawieszenia działalności – 3 wnioski,
- zakończenie działalności – 3 wnioski.
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania stałych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych:
 typu A, tj. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 typu B, tj. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 typu C, tj. powyżej 18% zawartości alkoholu
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklep).
Wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Zakończono kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek – kontrola została
przeprowadzona w 6 punktach sprzedaż (członkowie Miejsko-Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie wnieśli uwag odnoście kontrolowanych
przedsiębiorców).
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wzrostem zachorowań
na COVID-19 na polecenie Wojewody Śląskiego złożono za pośrednictwem Centralnej
Aplikacji Statystycznej sprawozdanie OP-3 dotyczące sposobu funkcjonowania żłobka
w czasie pandemii, w tym informacje o podjęciu przez dyrektora placówki decyzji
o zawieszeniu/zamknięciu lub wznowieniu działalności placówek opieki w wieku
do lat 3.
Zawarto umowy o realizację zadania publicznego Gminy Toszek oraz zlecono wypłatę
I transzy dotacji w zakresie:
 ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r.
do dnia 31 grudnia 2022 r.
Nie uznano celowości realizacji zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów”
pn.: „Przedstawienia „O ograniczonym zaufaniu do nieznajomych poznanych na ulicy
i w Internecie” dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy
Toszek”.
Rozpatrzono pod względem formalnym złożony wniosek o przyznanie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Wezwano
do usunięcia braków we wniosku. Z uwagi na nieuzupełnienie wymaganych uchwałą
dokumentów wniosek został negatywnie rozpatrzony. Braki formalne złożonego wniosku
uniemożliwiają udzielenie dotacji celowej.
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10. Przesłano do:
 Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Katowicach informacje o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
 Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego Ankietę Wojewódzkiego Programu
Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim na lata 2018-2021, okres
sprawozdawczy 2020-2021.
11. Ogłoszono nabory na wolne stanowiska urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji,
Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego, Inspektora w Referacie Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku.
12. W ramach pełnienia funkcji punktu potwierdzenia profili zaufanych dokonano
potwierdzenia 24 profili zaufanych.
13. Zawarto:
- 4 umowy w ramach przeprowadzonych postępowań zwolnionych z obowiązku
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania związane z bieżącym
funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Toszku na:
 obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Toszku w roku 2022, tj. od dnia
3 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. z podziałem na II zadania (zawarto
2 umowy),
 świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim
w Toszku w 2022 r.,
 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby
Urzędu Miejskiego w Toszku w 2022 r. z podziałem na II zadania,
- 8 porozumień w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek oraz wnoszenia opłat
za korzystanie z tych przystanków z przewoźnikami obsługującymi linie
przejeżdżające przez Gminę Toszek na rok 2022.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
7. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono 17 aktów zgonu,
 dokonano:
 migracji 52 aktów stanu cywilnego do systemu Źródło,
 sprostowania/uzupełnienia/unieważnienia 3 aktów stanu cywilnego,
 transkrypcji 1 aktu urodzenia sporządzonego za granicą wraz z uzupełnieniem,
 wydano:
 130 odpisów aktów stanu cywilnego z rejestru Źródło,
 2 zaświadczenia o stanie cywilnym.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano:
 62 dowody osobiste,
 19 zaświadczeń z ewidencji ludności potwierdzających zameldowanie
na pobyt stały, czasowy lub inny oraz wydano zaświadczenia po każdym
zameldowaniu na pobyt stały,
 dokonano:
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 39 rejestracji miejsca pobytu stałego, czasowego oraz wymeldowania,
 6 udostępnień danych jednostkowych na wniosek,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa publicznego
za miesiąc grudzień 2021 r.,
 prowadzone jest postępowanie administracyjne o wymeldowanie z miejsca pobytu
stałego,
 nadano 2 numery PESEL na wniosek.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 podpisano 8 umów zlecenia ze strażakami na konserwację samochodów pożarniczych,
sprzętu spalinowego, strażnic oraz pieca c.o.,
 przygotowano meldunek z wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA,
 wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia świadczeń rzeczowych,
 zaktualizowano system Arcus,
 przygotowano 21 kart realizacji zadań operacyjnych,
 sporządzono i przesłano do:
 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach rozliczenie z wykorzystania
dotacji przekazanych z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania związane z:
- opracowaniem planów akcji kurierskiej,
- przygotowaniem „Planu Szkolenia obronnego”,
 Starostwa Powiatowego w Gliwicach sprawozdanie z wykorzystania dotacji
na zadania obrony cywilnej w 2021 r.
4. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto umowy/zlecenia w 2022 r. na:
 świadczenie usług telekomunikacyjnych dla jednostek OSP,
 wywóz odpadów komunalnych z jednostek OSP,
 sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów pożarniczych oraz sprzętu
spalinowego będącego na stanie jednostek OSP,
 wykonanie badań lekarskich dla członków OSP
z terenu Gminy Toszek,
 przegląd urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody w budynku Urzędu Miejskiego
w Toszku.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przygotowano postępowanie zwolnione z obowiązku stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych na zadania dotyczące wykonania w roku 2022:
 usługi polegającej na wykonaniu składu i wydruku gazety samorządowej
pn.: „Po troszku o Toszku”,
 usługi kompleksowego doradztwa prawnego przygotowania i przeprowadzenia
postępowań podlegających reżimowi ustawy Prawa zamówień publicznych
na potrzeby urzędu.
2. Podpisano umowę z telewizją TVT na realizację materiałów dziennikarskich promujących
Gminę Toszek.
3. Przygotowano i złożono:
- wniosek do programu „Cyfrowa Gmina”, którego celem jest cyfryzacja urzędu poprzez
nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz
analizy stanu cyberbezpieczeństwa JST,
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- wniosek sprawozdawczy za okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
w ramach realizowanego projektu pn.: „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.5,
oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020,
- sprawozdanie końcowe w ramach dotacji dla zadania pn.: „Remont dróg gminnych
łączących przysiółki w Kotulinie: ul. Skały 620161S; ul. Skalna 620160S; ul. Nakło 620154S
o łącznej długości 4383 m”,
- sprawozdanie z działalności toszeckiego Klubu Seniora+ do Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach.
4. Przygotowano harmonogram wydarzeń kulturalnych na rok 2022.
5. Zorganizowano transport dla dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Toszek
na Międzygminny Turniej Badmintona, który odbył się w Szkole Podstawowej
im. Królowej Jadwigi w Pniowie.
6. Współpracowano z:
- Podokręgiem Zabrze Śląskiego Związku Piłki Nożnej przy organizacji turnieju halowej
piłki nożnej w kategoriach Trampkarze oraz Juniorzy,
- Centrum Kultury „Zamek w Toszku” przy organizacji noworocznego koncertu
dla mieszkańców Gminy Toszek.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 17 zaświadczeń z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 7 decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 10 decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej
z funkcjonowaniem drogi.
2. Zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego dla zadania
pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie”.
3. Przygotowano projekty porozumień technicznych dotyczących powierzenia w 2022 r.
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Toszku zadań polegających
na:
- utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta i gminy Toszek,
- zarządzaniu i administrowaniu Targowiskiem w Toszku,
- zarządzaniu i utrzymaniu Cmentarza Komunalnego w Toszku,
- zarządzaniu zasobem komunalnym Gminy Toszek.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości (1 działka położona w Toszku,
1 działka w Boguszycach),
 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie podziału nieruchomości położonej
w Toszku,
 decyzję zezwalające na wycinkę drzewa w Pyskowicach (postępowanie przekazane
Burmistrzowi Toszka decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Katowicach),
 decyzję umarzającą opłatę za usunięcie drzew w zamian za nasadzenie nowych,
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 postanowienie opiniujące pozytywnie wstępny podział nieruchomości w Toszku.
2. Zawarto:
 umowę na wycinkę 27 drzew z terenu Gminy Toszek (1 w Ciochowicach,
2 w Kotulinie, 12 w Pniowie, 2 w Paczynce, 9 w Pawłowicach, 1 w Sarnowie) oraz
wykonanie cięć pielęgnacyjnych 28 drzew (w Ciochowicach i Kotulinie) oraz
uprzątnięcie wywrotu (drzewo przewrócone do stawu w Toszku),
 3 umowy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2022 r. obejmujące:
 całodobową
opiekę
weterynaryjną
nad
zwierzętami
bezdomnymi,
w przypadku zdarzeń drogowych z ich udziałem wraz z sterylizacją
i kastracją wolno żyjących kotów oraz eutanazją ślepych miotów,
 całodobową gotowość do przyjęcia bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu
Gminy Toszek do gospodarstwa rolnego,
 interwencyjne
wyłapywanie
bezdomnych
zwierząt
oraz
ich
dowóz
z przyjęciem do schroniska,
 umowę na zaprojektowanie i wykonanie ekologicznych toreb jutowych,
 umowę z rzeczoznawcą majątkowym na wykonanie wycen nieruchomości
w 2022 roku,
 3 umowy na najem świetlic wiejskich z osobami fizycznymi w celu organizacji
uroczystości rodzinnych w:
 Paczynie w dniach 8 i 22.01.2022 r.,
 Proboszczowicach w dniach od 15.01.2022 do 16.01.2022r.,
 umowę kompleksową dostarczania energii elektrycznej dla świetlicy wiejskiej
w Kotulinie,
 umowę użyczenia Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie części
nieruchomości o numerze działki 451/67 położonej w Boguszycach w celu
umieszczenia na niej „Pomiarowej stacji opadowej V rzędu Toszek”.
3. Podpisano akty notarialne w sprawie:
 sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych 2 nieruchomości (działka
nr 897/9 wraz z udziałem 50/100 w działce 866/9 oraz działkę nr 867/9 wraz
z udziałem 50/100 w działce nr 866/9) będących własnością Gminy Toszek
położonych w Paczynce,
 sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu
mieszkalnego nr 7 w budynku położonym w Toszku przy ul. Karola Miarki 1,
 odpłatnego nabycia przez Gminę Toszek:
 od osób prywatnych udziałów w prawie własności działki nr 564/186 położonej
w Ciochowicach (2 x po 1/6 części),
 od Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach prawa własności działki
nr 563/186 położonej w Ciochowicach (część boiska z trybunami oraz cześć
budynku klubu sportowego).
4. Rozpatrzono 5 zgłoszeń wycinki drzew i podpisano 5 protokołów w sprawie 36 drzew
zgłoszonych do wycinki.
5. Przyjęto:
 na majątek gminy w drodze komunalizacji 27 działek o łącznej pow. 2.1052 ha (drogi
w Kotliszowicach),
 30 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródła spalania paliw, które wprowadzono
do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków.
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6. Przeprowadzono:
 2 kontrole palenisk w zabudowie jednorodzinnej oraz 2 kontrole spalania pozostałości
roślinnych na powierzchni ziemi,
 pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu szkolnego stanowiącego własność
Gminy Toszek (przetarg nierozstrzygnięty),
 roczne i pięcioletnie przeglądy techniczne budynków świetlic wiejskich stanowiących
własność Gminy Toszek.
7. Przyjęto 11 wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła w ramach programu „Czyste
Powietrze”, które przekazano je do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz przygotowano 4 wnioski o rozliczenie i wypłatę
przyznanej dotacji w ramach niniejszego programu.
8. Potwierdzono zawarcie 4 umów dzierżawy zawartych pomiędzy rolnikami
indywidualnymi.
9. Wysłano:
 4 wezwania do zapłaty z tytułu dzierżawy garaży,
 informację o wysokości opłaty przekształceniowej prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
 12 informacji o podwyższeniu czynszu dzierżawnego o średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych.
`

W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 4 zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości
podatkowych, o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa, z pomocy
publicznej.
2. Wysłano 81 wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji, pism ogólnych dotyczących
podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. W zakresie egzekucji sporządzono i wysłano:
 6 upomnień,
 do Urzędu Skarbowego oświadczenie zobowiązanego o posiadanym majątku
i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia,
 2 pisma wierzyciela z prośbą o udzielenie informacji na temat zobowiązanego,
 12 wniosków o wycofanie tytułu wykonawczego lub zmianę należności głównej
w związku z dokonaniem wpłaty zobowiązanego bezpośrednio do wierzyciela.
`

W zakresie księgowości budżetowej
1. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto umowy na świadczenie w roku 2022 r.
usług w zakresie:
 audytu wewnętrznego na potrzeby Gminy Toszek,
 bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.
Burmistrz Toszka
dr inż. Grzegorz Kupczyk

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym
(od 22.12.2021 r. do 25.01.2022 r.)
Strona 7 z 7

nr sprawy: ORG.0002.1.2022

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym
(od 22.12.2021 r. do 25.01.2022 r.)
Strona 8 z 7

