nr sprawy: ORG.0002.5.2022
Załącznik nr 4 do protokołu nr XLI/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 27 kwietnia 2022r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 16.03.2022 r. do 26.04.2022 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 63 zarządzenia, 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,
 planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu
finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom
Ukrainy,
 przedłożenia sprawozdania rocznego budżetu Gminy Toszek za rok 2021,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek
w Toszku” za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu
na dzień 31.12.2021,
 ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT
do stosowania w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Toszek
w 2022 r.,
 powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku
ruchomego Gminy Toszek,
 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,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2021/2022,
 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku, dla którego organem prowadzącym
jest Gmina Toszek oraz zatwierdzenia wyniku tego konkursu,
 nieodpłatnego nabycia przez Gminę Toszek prawa własności nieruchomości położonej
w Kotulinie stanowiącej działkę nr 38/12 oraz odpłatnego nabycia nieruchomości
położonej w Toszku stanowiącej działkę nr 222/6,
 ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Proboszczowicach oznaczonej
ewidencyjnie numerem 79/6, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, będącej własnością Gminy Toszek,
 niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek,
stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym nr 1253/97 i udziału wynoszącego 1/3
części w działkach nr 1237/97 i nr 1254/97 obręb Pniów,
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 ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz najem
lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek,
 ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na działce nr 803/222, stanowiącej
własność Gminy Toszek, dla lokalizacji linii kablowej niskiego napięcia,
 wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce
pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Toszku,
 ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego
do wykonywania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Toszku,
 ogłoszenia naboru kandydatów na członków Miejsko-Gminnej Rady Seniorów
w Toszku,
 powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu
rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Toszek,
 zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 ogłoszenia naborów, powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ogłoszenia informacji
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień
Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy, a także ogłoszenia naborów i informacji
o wynikach naborów na wolne stanowiska urzędnicze Inspektorów w Referacie
Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowana Przestrzennego w Urzędzie Miejskim
w Toszku.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 17 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym o:
- założenie działalności - 3 wnioski,
- zmianę wpisu – 10 wniosków,
- zawieszenie działalności – 1 wniosek,
- wznowienie działalności – 2 wnioski,
- zakończenie działalności - 1 wniosek.
3. 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 w miejscu sprzedaży (lokal gastronomiczny) –
wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku ze względu na braki formalne.
4. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zachorowaniami
na COVID-19 na polecenie Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Centralnej Aplikacji
Statystycznej złożono:
 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,
 4 (cotygodniowe) sprawozdania dotyczące liczby miejsc powstałych dla dzieci
obywateli Ukrainy, które utworzono w żłobkach lub klubach dziecięcych na terenie
danej jednostki samorządu terytorialnego - na terenie Gminy Toszek nie utworzono
dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi poniżej 3 lat ze względu na brak takiej
potrzeby.
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5. Trwa weryfikacja sprawozdań końcowych oraz częściowych 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.
6. Zawarto umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym,
tzw. „małe granty” na zadanie pn.: „Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej 2022”.
7. Sporządzono i złożono sprawozdania z:
1) działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych PARPA-G1;
2) zrealizowanych lub podjętych w roku 2021 zadaniach z zakresu zdrowia publicznego,
które zostało przekazane do Ministerstwa Zdrowia;
8. Utworzono:
 punkt obsługi rejestracji obywateli Ukrainy składających w Urzędzie Miejskim
w Toszku wnioski o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym
na Ukrainie wraz z możliwością wykonania fotografii przez te osoby
w budynku Urzędu oraz pomocy osoby władającej językiem ukraińskim
przy wypełnianiu formularza wniosku,
 rejestr ofert pracy dla obywateli Ukrainy, który na bieżąco jest aktualizowany oraz
publikowany na stronie samorządu.
9. Dokonano rozliczenia przewoźników obsługujących Gminę Toszek za korzystanie
i zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Toszek za I kwartał 2022 r.
10. W ramach pełnienia funkcji punktu potwierdzania profili zaufanych dokonano
potwierdzenia 11 profili zaufanych.
11. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto umowy/zlecenia na zadania związane
z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Toszku w roku 2022 na:
 dostawę artykułów biurowych,
 dostawę wody mineralnej.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono:
 13 aktów zgonu,
 1 akt małżeństwa,
 10 zapewnień o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego,
 dokonano:
 migracji 43 aktów stanu cywilnego do systemu Źródło,
 sprostowania/uzupełnienia/unieważnienia 1 aktu stanu cywilnego,
 na wniosek transkrypcji 3 aktów urodzenia, 1 aktu małżeństwa i 1 aktu zgonu
sporządzonych za granicą wraz z uzupełnieniem oraz wpisano 2 wzmianki
o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód,
 komisyjnego brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu
cywilnego w USC,
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 wydano z rejestru Źródło 140 odpisów aktów stanu cywilnego.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano:
 124 dowody osobiste,
 25 zaświadczeń z ewidencji ludności potwierdzających zameldowanie
na pobyt stały, czasowy lub inny oraz wydano zaświadczenia po każdym
zameldowaniu na pobyt stały,
 zawarto umowę na wykonywanie zdjęć biometrycznych obywatelom Ukrainy,
składającym w Urzędzie Miejskim w Toszku wnioski o nadanie numeru PESEL
w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na potrzeby rejestracji osób w Rejestrze
Dowodów Osobistych,
 nadano 466 numerów PESEL na wniosek, w tym 456 numerów PESEL dla obywateli
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
 utworzono 208 profili zaufanych dla obywateli Ukrainy,
 dokonano:
 55 rejestracji miejsca pobytu stałego, czasowego oraz wymeldowania,
 9 udostępnień danych jednostkowych na wniosek oraz wezwano 2 osoby
do uzupełnienia braków we wniosku,
 1 udostępnienia dokumentacji z Rejestru Dowodów Osobistych 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 marzec 2022 r.,
 meldunek kwartalny do Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 zaktualizowano system Arcus,
 sporządzono sprawozdanie z treningu syren alarmowych,
 przygotowano i wysłano 42 wezwania do kwalifikacji wojskowej,
 zawarto umowy z jednostkami OSP Kotulin, Pniów, Wilkowiczki i Ciochowice celem
określenia zadań realizowanych przez OSP oraz obowiązków Gminy w ramach
realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto zlecenia na:
 usługę kalibracji 3 detektorów gazowych, będących na stanie OSP Toszek, Pniów
i Kotulin,
 zakup 2 szt. akumulatorów dla samochodu pożarniczego, będącego na stanie OSP
Kotulin.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przygotowano i opublikowano postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi
w Pniowie” w ramach środków z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych”.
2. Otrzymano dotację celową od Powiatu Gliwickiego na opracowanie dokumentacji
kosztorysowo-projektowej pomnika św. Jana Nepomucena znajdującego się
na zabytkowym rynku.
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3. Podpisano umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.
4. Złożono wnioski:
 wraz z dokumentacją w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2022
na realizację zadania pn.: „Od juniora do seniora” – budowa 3 obiektów infrastruktury
rekreacyjnej w Gminie Toszek” – Boguszyce, Paczyna, Toszek (Oracze),
 w ramach programu PFRON – o grant Dostępny samorząd „Drogowskaz bez barier –
wzrost dostępności usług samorządu toszeckiego dla osób niepełnosprawnych” finansowany
ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020,
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne,
 w ramach akcji rządowej – „Pod biało-czerwoną” realizowanego pod honorowym
Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawickiego, w ramach którego
zostanie zakupiony maszt wraz z Polska flagą, który zostanie postawiony przy Szkole
Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku,
 w ramach konkursu – „Inicjatywy Sołeckie 2022” do Śląskiego Urzędu
Marszałkowskiego Wydziału Terenów Wiejskich na realizację zadań pn.:
 „Wzrost atrakcyjności miejsca publicznego w sołectwie Boguszyce poprzez budowę placu
zabaw”;
 „Wzrost atrakcyjności miejsca publicznego w sołectwie Ciochowice poprzez budowę wiaty
biesiadnej”;
 Wzrost atrakcyjności miejsca publicznego w sołectwie Kotliszowice poprzez budowę altany
biesiadnej”.
5. Nawiązano współpracę z:
 Fundacją Better Future i przeprowadzono w Gminie Toszek w dniach od 21 marca
2022 r. do 4 kwietnia 2022 r. akcję pn.: „Zobacz czym oddychasz”,
 Stowarzyszeniem GILDIA KOMILITON celem współorganizacji II Festiwalu
Modelarskiego Powiatu Gliwickiego na toszeckim zamku.
6. Zorganizowano Powiatowy Jarmark Wielkanocny na zabytkowym toszeckim rynku.
7. Wsparto poprzez przekazanie słodyczy dla dzieci akcję „Zajączek” zorganizowaną przez
Koło Gospodyń Wiejskich w Paczynie. `
8. Objęto
honorowym
patronatem
Burmistrza
Toszka
Powiatowy
Konkurs
na Najpiękniejszą Kroszonkę.
9. Prowadzone są działania promocyjne związane z organizacją VII Toszeckiego Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej A.D. 2022 im. Ks. Prałata Mariana Piotrowskiego.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 33 zaświadczenia z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 8 wypisów i wyrysów z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego,
 6 decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej
z funkcjonowaniem drogi,
 2 decyzje na lokalizację zjazdu,
 skierowania na:
 zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego,
 zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego.
2. Zlecono:
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 wykonanie obowiązkowych przeglądów budynków komunalnych,
 odbiór, transport i utylizację padłego zwierzęcia.
3. Zawarto:
 porozumienie techniczne dotyczące wykonania kompleksowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej z zakresu budowy kanalizacji i wodociągu na określonych
odcinkach w Gminie Toszek,
 umowy na:
 serwisowanie fontanny,
 realizację zadania w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego dotyczącą
wykonania utwardzenia części działek nr 646/62 i 647/62 w Ciochowicach,
 opracowanie projektu otwartych stref aktywności w miejscowości Toszek, Paczyna
oraz Boguszyce,
 realizację docieplenia dwóch ścian (północnej i wschodniej) budynku
zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej 17 w Sarnowie. Zadanie częściowo finansowane
ze środków Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości (1 działka położona
w Ciochowicach, 1 działka w Pniowie),
 3 decyzje zezwalające na wycinkę 3 drzew (1 drzewo w Kotulinie, 2 drzewa
w Pyskowicach),
 3 postanowienia opiniujące pozytywnie wstępny podział nieruchomości (2 działki
w Paczynie, 1 działka w Wilkowiczkach oraz 1 działka w Toszku).
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,
 4 umowy dzierżawy nieruchomości położonych w: Toszku o łącznej powierzchni
0,1612 ha, Pisarzowicach o łącznej powierzchni 1,2130 ha, Kotliszowicach o łącznej
powierzchni 0,5170 ha na cele rolne, na okres 10 lat,
 umowę na najem świetlicy wiejskiej w Proboszczowicach w celu organizacji
uroczystości rodzinnej,
 umowę użyczenia części nieruchomości położonej w Paczynie o powierzchni 2m²
z przeznaczeniem na posadowienie tablicy informacyjnej nt. szlaków turystycznych
terenu Lokalnej Grupy Działania na czas nieoznaczony,
 umowę z Konsorcjum: Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. – Remondis Tarnowskie Góry
Sp. z o.o. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek oraz utworzenie i prowadzenie
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” na okres od 1 maja 2022 r.
do 31 grudnia 2022 r.
3. Podpisano 4 akty notarialne w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemcy położonych w Toszku przy ul. Konopnickiej 26
(2 lokale), przy ul. Strzeleckiej 1 oraz w Płużniczce przy ul. Wiejskiej 1.
4. Złożono do Starosty Gliwickiego :
 2 wnioski o zezwolenie na usunięcie 4 drzew (1 w Pniowie, 3 w Wilkowiczkach),
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5.

6.
7.
8.

9.

 wniosek o umorzenie opłaty za usunięcie drzew w zamian za nasadzenie nowych
(OSP Toszek).
Przyjęto:
 na majątek gminy w wyniku przeprowadzonych podziałów działek będących
własnością osób prywatnych 2 działki o łącznej powierzchni 0,0113 ha (droga
w Pniowie - ul. Srocza Góra oraz droga w Ciochowicach - ul. Wiejska),
 155 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródła spalania paliw, w tym
do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków wprowadzono 153 deklaracje.
Przyjęto 14 wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła w ramach programu „Czyste
Powietrze” oraz rozliczono 3 wnioski o dotację w niniejszym programie.
Potwierdzono 1 umowę dzierżawy zawartą pomiędzy rolnikami indywidualnymi.
Wysłano:
 4 nakazy z tytułu zawarcia umów dzierżawy,
 informację o wysokości opłaty przekształceniowej prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
 wezwania:
 11 do zapłaty z tytułu nieterminowych wpłat I raty czynszu dzierżawnego za rok
2022,
 22 z tytułu opłaty przekształceniowej za rok 2022,
 2 z tytułu rocznej opłaty użytkowania wieczystego za rok 2022.
Przeprowadzono oględziny i podpisano 5 protokołów w sprawie 20 drzew zgłoszonych
do wycinki (w Toszku, Kotulinie, Pniowie i Paczynie).

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 141 wezwań, wniosków, zawiadomień, decyzji, pism ogólnych dotyczące
podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. W zakresie egzekucji sporządzono i wysłano:
 7 pism wierzyciela o udzielenie informacji o podjętych czynnościach w ramach
prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
 20 wniosków o wycofanie tytułów wykonawczych lub zmianę kwot należności
głównej w związku z dokonaniem wpłaty zobowiązanego bezpośrednio
do wierzyciela,
 6 pism ogólnych
dotyczących prowadzonych egzekucji administracyjnej
lub postępowań spadkowych.
4. Wystawiono 543 upomnienia do zobowiązanych z tytułu nieuregulowania należności
publicznoprawnych.
5. Przyjęto 49 wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,
z czego 18 wniosków zostało zrealizowanych (łącznie z wypłatą środków), a 31 wniosków
jest w toku rozpatrywania.
Burmistrz Toszka
/-/ dr inż. Grzegorz Kupczyk
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