nr sprawy: ORG.0002.3.2022
Załącznik nr 8 do protokołu nr XXXIX/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 16 marca 2022r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 26.01.2022 r. do 15.03.2022 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 55 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021, zmian
w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach na realizację „Programu budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2021-2024”,
 wniesienia wkładu i objęcia udziałów w SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.,
 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku,
dla którego organem prowadzącym jest gmina Toszek,
 zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2
im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2021/2022,
 ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz za najem
lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę, najem i użyczenie oraz
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, najem
i użyczenie będącej własnością Gminy Toszek,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
będących własnością Gminy Toszek,
 inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej,
 ogłoszenia naboru, powołania Komisji Rekrutacyjnych oraz ogłoszenia informacji
o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Inspektora w Referacie
Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowana Przestrzennego oraz w Referacie
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a także na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 25 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym o:
- założenie działalności - 1 wniosek,
- zmianę wpisu – 20 wniosków,
- zawieszenie działalności – 3 wnioski,
- zakończenie działalności - 1 wniosek.
3. Zakończono 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),
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 typu C, tj. powyżej 18% zawartości alkoholu
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklep).
4. Zakończono postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży (sklep).
5. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wzrostem zachorowań
na COVID-19 na polecenie Wojewody Śląskiego złożono za pośrednictwem Centralnej
Aplikacji Statystycznej 2 sprawozdania 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.
6. Za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej złożono roczne sprawozdanie
z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 za rok 2021.
7. Zawarto umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o dofinansowanie w 2022 r.
„Programu profilaktyki nowotworu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy
Toszek w wieku 50-69 lat”.
8. We współpracy z podmiotami zajmującymi się ochroną i promocją zdrowia oraz edukacją
zdrowotną:
1) wyrażono chęć współpracy z Gminą Knurów w organizację kampanii „Powiat Gliwicki
wolny od HPV”, której realizacja opóźnia się ze względu na zaangażowanie jednostek
samorządowych w pomoc humanitarną Ukrainie oraz uchodźcom,
2) sporządzono wykaz wybranych punktów pobrań w kierunku Sarrs-Cov-2
znajdujących się na terenie województwa śląskiego i opolskiego, który jest na bieżąco
aktualizowany. Wykaz został udostępniony na stronie internetowej samorządu,
3) w każdej poradni podstawowej opieki zdrowotnej znajdującej się na terenie Gminy
Toszek wyznaczono po jednym koordynatorze ds. udzielania pomocy zdrowotnej
uchodźcom Ukrainy.
9. Dokonano weryfikacji sprawozdań końcowych za rok 2021 z realizacji zadań publicznych
w zakresie:
1) ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
W przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości wystosowane zostały wezwania
do złożenia dodatkowych wyjaśnień, informacji oraz dowodów.
10. Uznano celowość realizacji 3 zadań publicznych w trybie tzw. „małych grantów” pn.:
- „Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej 2022”,
- „Zakup traktorka”,
- „Wakacje dzieci na sportowo z LZS Toszecką Akademią Piłkarską z Toszka”.
11. Nie uznano celowości realizacji zadań publicznych w trybie tzw. „małych grantów”
pn.: „Kino letnie w Toszku” oraz „Koncert Muzyki filmowej” oraz wezwano jedno
stowarzyszenie do dokonania zmian w złożonej ofercie warunkującej udzielenie dotacji
na realizację zadania pn.: „Gramy bez nadęcia”.
12. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Gliwicach wskazano obiekty zabytkowe (wpisane
do rejestru zabytków Województwa Śląskiego lub do gminnej ewidencji zabytków)
znajdujące się na terenie Gminy Toszek, które wymagają interwencji prokuratora
(poprzez wszczęcie postępowania o nakazie przeprowadzenia prac konserwatorskich).
13. Do archiwum Państwowego w Katowicach – Oddział w Gliwicach złożono sprawozdanie
z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym
Urzędu Miejskiego w Toszku w roku 2021.
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14. W ramach współpracy z Zarządem Transportu Metropolitalnego zaopiniowano
pozytywnie wprowadzenie zmian rozkładowych mających na celu poprawę dojazdu
z Wielowsi do Pyskowic.
15. W ramach pełnienia funkcji punktu potwierdzania profili zaufanych dokonano
potwierdzenia 22 profili zaufanych.
16. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem
Urzędu Miejskiego w Toszku w roku 2022 i zawarto umowy na:
 dostawę środków czystości,
 dostawę artykułów gospodarstwa domowego.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono:
 21 aktów zgonu,
 3 akty małżeństwa,
 8 zapewnień o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego,
 dokonano:
 migracji 85 aktów stanu cywilnego do systemu Źródło,
 sprostowania/uzupełnienia/unieważnienia 8 aktów stanu cywilnego,
 na wniosek transkrypcji 3 aktów urodzenia sporządzonych za granicą wraz
z uzupełnieniem,
 wydano:
 z rejestru Źródło 206 odpisów aktów stanu cywilnego,
 2 zaświadczenia o stanie cywilnym.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano:
 108 dowodów osobistych,
 22 zaświadczenia z ewidencji ludności potwierdzających zameldowanie
na pobyt stały, czasowy lub inny oraz wydano zaświadczenia po każdym
zameldowaniu na pobyt stały,
 dokonano:
 46 rejestracji miejsca pobytu stałego, czasowego oraz wymeldowania,
 4 udostępnień danych jednostkowych na wniosek oraz wezwano 1 osobę
do uzupełnienia braków we wniosku,
 nadano 1 numer PESEL na wniosek,
 prowadzone jest postępowanie administracyjne o wymeldowanie z miejsca pobytu
stałego,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa publicznego
za miesiąc styczeń i luty 2022 r.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 przygotowano meldunek z wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE CRP,
 wydano decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia świadczeń
rzeczowych,
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 dokonano aktualizacji „Planu przygotowań obrony cywilnej Gminy Toszek na potrzeby
obronne państwa”,
 przygotowano ocenę stanu obrony cywilnej Gminy Toszek za rok 2021,
 przeprowadzono inwentaryzację sprzętu obrony cywilnej.
4. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto umowy/zlecenia na:
 przeprowadzenie szkolenia 15 członków ochotniczych straży pożarnych z terenu
Gminy Toszek,
 wykonanie przeglądu urządzeń ratowniczych będących na stanie OSP Toszek,
 usługę jednoczesnego alarmowania dla jednostek OSP z terenu Gminy Toszek.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przygotowano i opublikowano postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Toszek oraz utworzenie i prowadzenie punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.
2. Przygotowano i opublikowano na stronie Urzędu Zamówień Publicznych roczne
sprawozdanie z udzielonych zamówień w Gminie Toszek za rok 2021.
3. Złożono do Starostwa Powiatowego w Gliwicach wniosek o udzielenie dotacji celowej
na prace lub roboty przy zabytku dotyczącym wykonania prac konserwatorskich
dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomnika św. Jana Nepomucena znajdującego się
na zabytkowym rynku w Toszku.
4. Podpisano 2 umowy w ramach Cyfrowej Gminy:
 w sprawie zadań związanych z działaniami projektowymi w toszeckim Urzędzie,
 na „Granty PPGR” – doposażenie dzieci byłych pracowników PGR w sprzęt
komputerowy.
5. Trwa realizacja projektów pn.:
 „Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek”,
 „Budowa centrum przesiadkowego w Toszku – „Parkuj i jedź”.
6. Przeprowadzono we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach działania
logistyczne dotyczące organizacji Powiatowego Jarmarku Wielkanocnego.
7. Współpracowano z:
 Centrum Kultury „Zamek w Toszku” w zakresie organizacji:
 festiwalu „Małego krepla”,
 „Dni Toszka”
 występu kabaretowego z okazji Dnia Kobiet,
 Szkołą Podstawową w Kotulinie w zakresie zakupu pucharów na Gminne Mistrzostwa
Dziewcząt i Chłopców w piłce siatkowej.
11. Prowadzono promocję Rajdu Rowerowego organizowanego przez mieszkańców Toszka.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 27 zaświadczeń z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 8 wypisów i wyrysów z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 6 decyzji na zajęcie pasa drogowego,
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 6 decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej
z funkcjonowaniem drogi,
 skierowania na:
 zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego,
 zamianę lokalu komunalnego,
 ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości (1 działka położona
w Pniowie, 1 działka w Ciochowicach),
 decyzję zezwalającą na wycinkę 6 drzew w Zbrosławicach,
 3 postanowienia opiniujące pozytywnie wstępny podział nieruchomości (1 działka
w Boguszycach, 1 działka w Ciochowicach oraz 1 działka w Pniowie),
 4 pozytywne opinie w sprawie wydzierżawienia obwodów łowieckich położonych
na terenie Gminy Toszek.
2. Zawarto:
 2 umowy w sprawie wykonania prac geodezyjnych w zakresie podziałów działek
położonych w Paczynce (wydzielenie dróg),
 umowę na świadczenie usług związanych z wyceną nieruchomości i sporządzeniem
operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy Toszek,
 3 umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Toszku o łącznej powierzchni
0,1250 ha na celem ogródków warzywnych na czas nieoznaczony,
 umowę na najem świetlicy wiejskiej w Proboszczowicach w celu organizacji
uroczystości rodzinnej.
3. Podpisano akt notarialny w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Toszek
od PKP S.A. 13 działek o łącznej powierzchni 0,2742 ha, zajętych pod drogę – ul. Polną
w Paczynie.
4. Złożono 4 wnioski do Starosty Gliwickiego o zezwolenie na usunięcie 6 drzew
w Kotulinie, 4 w Paczynie oraz w Toszku.
5. Przyjęto:
 na majątek gminy w wyniku przeprowadzonych podziałów działek będących
własnością osób prywatnych 3 działek o łącznej powierzchni 0,0166 ha (drogi
w Boguszycach),
 12 wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła w ramach programu „Czyste
Powietrze” i przekazano je do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 254
deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródła spalania paliw, w tym
do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków wprowadzono 250 deklaracji.
 5 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew.
6. Rozliczono 11 wniosków o dotację w programie „Czyste Powietrze”.
7. Potwierdzono zawarcie 4 umów dzierżawy zawartych pomiędzy rolnikami
indywidualnymi.
8. Wysłano 188 nakazów z tytułu płatności czynszu dzierżawnego.
9. Przeprowadzono:
 2 kontrole palenisk w zabudowie jednorodzinnej oraz 2 kontroli spalania pozostałości
roślinnych na powierzchni ziemi,

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym
(od 26.01.2022 r. do 15.03.2022 r.)
Strona 5 z 6

nr sprawy: ORG.0002.3.2022

 oględziny i podpisano 6 protokołów w sprawie 13 drzew zgłoszonych do wycinki
(w Toszku i Pniowie),
 kontrolę i podpisano protokół w zakresie wykonania nowych nasadzeń – 3 drzewa
w Pniowie,
 przetarg na sprzedaż autobusu stanowiącego własność Gminy Toszek.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 6 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa, z pomocy publicznej.
2. Wysłano:
 219 wezwań, postanowień, decyzji, pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 6 upomnień z tytułu nieuregulowania należności publicznoprawnych,
 171 tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych stanowiących podstawę
do wszczęcia egzekucji administracyjnej,
 165 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
 3600 decyzji wymiarowych.

Trwa organizacja i koordynacja na szeroką skalę działań związanych z transportem,
zakwaterowaniem, legalizacją pobytu, oświatą i pomocą społeczną oraz dostępem
do informacji dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa.
Burmistrz Toszka
/-/ dr inż. Grzegorz Kupczyk
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