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Załącznik nr 22 do protokołu nr XLII/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 30 maja 2022 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 27.04.2022 r. do 27.05.2022 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 38 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022, zmian
w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego
w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom
Ukrainy,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) „Programu
profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie
Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2022,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku, Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi
w Pniowie, Szkoły Podstawowej w Paczynie, Szkoły Podstawowej w Kotulinie, na rok
szkolny 2021/2022,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy
Toszek,
 ustalenia zasad zlecania i rozliczania zadania powierzonego do wykonywania
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Toszku,
 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Toszek na lata 2022-2026,
 ogłoszenia naboru, powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ogłoszenia informacji
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu
Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego (w celu zastępstwa),
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,
 zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka w sprawie powołania stałej Komisji
Likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim
w Toszku,
 ustalenia czasu pracy w miesiącu maju 2022 r. w związku z koniecznością zachowania
obowiązującego czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie
rozliczeniowym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 10 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym o:
- założenie działalności - 2 wnioski,
- zmianę wpisu – 7 wniosków,
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- zawieszenie działalności – 1 wniosek.
3. Zakończono 1 postępowanie administracyjne w sprawie wydania stałych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych:
 typu A, tj. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 typu C, tj. powyżej 18% zawartości alkoholu
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokal gastronomiczny) – w ramach
którego zostały wydane dwie decyzje zezwalające.
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,
 5 (cotygodniowych) sprawozdań dotyczących 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,
 jedno sprawozdanie OP3-WERYFIKACJA_2022 – sprawozdania dotyczącego
weryfikacji poprawności zmiennych danych zamieszczonych w sprawozdaniach
z lat poprzednich (liczby dzieci, operatorzy).
5. Sporządzono i złożono korektę sprawozdania z działalności samorządów gminnych
w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych PARPA-G1
– sprawozdanie zostało zaakceptowane.
6. Zawarto umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym,
tzw. „małe granty” na zadania pn.:
 „Gramy bez nadęcia – warsztaty muzyczne i koncert muzyki filmowej”;
 „Zakup kosiarki traktorka”.
7. Ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) „Programu
profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
w wieku 50-69 lat” w roku 2022 w zakresie modułu II-go – diagnostyka, w tym:
 w pierwszym konkursie wysłano zaproszenia do udziału w konkursie do 12 podmiotów
leczniczych z terenu powiatu gliwickiego – nie wpłynęła żadna oferta;
 w drugim konkursie wysłano zaproszenia do udziału w konkursie (listownie oraz
za pośrednictwem poczty elektronicznej) do 14 podmiotów leczniczych.
8. Złożono wniosek (zgłoszenie uczestnictwa) do Ogólnopolskiego Konkursu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków
pod nazwą „Samorząd dla Dziedzictwa”.
9. W ramach pełnienia funkcji punktu potwierdzania profili zaufanych dokonano
potwierdzenia 9 profili zaufanych.
10. 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:
 prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego agregatu prądotwórczego i instalacji
elektrycznej zasilającej urządzenie sterownicze w budynku Urzędu Miejskiego
w Toszku,
 serwis klimatyzacji znajdującej się w pomieszczeniu serwerowni w budynku Urzędu
Miejskiego w Toszku,
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roczną obowiązkową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej w budynku Urzędu
Miejskiego w Toszku,
roczny obowiązkowy przegląd przewodów kominowych w budynku Urzędu
Miejskiego w Toszku,
przegląd kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku,
roczną obowiązkową kontrolę stanu technicznego budynku Urzędu,
pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Urzędu Miejskiego
w Toszku,
odnowienie licencji na centralę telefoniczną w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku.

W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono:
 8 aktów zgonu,
 9 aktów małżeństwa,
 9 zapewnień o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego,
 1 protokół uznania ojcostwa.
 dokonano:
 migracji 44 aktów stanu cywilnego do systemu Źródło,
 na wniosek transkrypcji 1 aktu urodzenia i 2 aktu zgonu sporządzonych za granicą
wraz z uzupełnieniem/sprostowaniem, jeśli strona o nie wnioskowała oraz wpisano
2 wzmianki o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód;
 wydano:
 8 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku konkordatowego,
 z rejestru Źródło 126 odpisów aktów stanu cywilnego,
 1 decyzję o zmianie nazwiska na wniosek.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano:
 66 dowodów osobistych,
 23 zaświadczenia z ewidencji ludności potwierdzających zameldowanie
na pobyt stały, czasowy lub inny oraz wydano zaświadczenia po każdym
zameldowaniu na pobyt stały,
 nadano 3 numery PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
w tym utworzono 2 profile zaufane dla obywateli Ukrainy,
 dokonano:
 39 rejestracji miejsca pobytu stałego, czasowego oraz wymeldowania,
 5 udostępnień danych jednostkowych na wniosek,
 2 udostępnienia dokumentacji z Rejestru Dowodów Osobistych na wniosek,
 prowadzone jest 1 postępowanie administracyjne o wymeldowanie z miejsca pobytu
stałego oraz czynności pomocy prawnej w ramach 1 postępowania toczącego się
w innej gminie,
 sporządzono:
 sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu urzędu
stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa publicznego za miesiąc
kwiecień 2022 r.,
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 monitoring i wysłano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego raport nieodebranych
dowodów osobistych za II półrocze 2021 r.,
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 zawarto ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach 3 umowy na wykonanie zadania
dotyczącego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy,
 wystosowano pismo w sprawie wzmożenia patroli Policji w obrębie boiska przy
ul. Oracze w Toszku,
 dokonano aktualizacji „Wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania
państwa oraz gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających prawo
pierwszeństwa do zaopatrywania się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy
naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze ich właściwości, wraz z przewidywalną
wielkością zapotrzebowania miesięcznego tych podmiotów na paliwa z uwzględnieniem podziału
na poszczególne gatunki paliw”,
 przeprowadzono przegląd apteczki.
4. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto zlecenia na:
 dostawę 7 szt. węży tłoczonych na potrzeby jednostek OSP Toszek i OSP Wilkowiczki,
 wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu
Miejskiego w Toszku.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Ze względu na brak ofert unieważniono 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” oraz przygotowano i opublikowano drugie (kolejne)
postępowanie w trybie podstawowym (bez negocjacji).
2. Przygotowano i przeprowadzono procedurę regulaminową w formie zapytania
ofertowego w ramach projektu granatowego „Cyfrowa Gmina” w zakresie:
 dostarczenia systemu antywirusowego wraz ze skanerem podatności,
 świadczenia usług związanych z system Centrum Dialogu Społecznego.
3. Podpisano umowę o dofinansowanie dotyczące programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci
i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.
4. Przygotowano wniosek o płatność – „Wzrost atrakcyjności turystycznej i promocji lokalnych
produktów poprzez zakup 25 domków wystawienniczych na potrzebę organizacji lokalnego
wydarzenia kulturalnego” – Program Rozwoju.
5. Zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem GILDIA KOMILITON II Powiatowy
Festiwal Modelarski na toszeckim zamku (zakup modeli na warsztaty modelarskie
dla dzieci, przekazano gadżety promocyjne, zorganizowano poczęstunek).
6. Zorganizowano wernisaż wystawy „Tropem rycerza Mikołaja” w Centrum Ekspozycji
Historycznych na toszeckim zamku.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 8 zaświadczeń z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 7 wypisów i wyrysów z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
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 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego,
 9 decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej
z funkcjonowaniem drogi,
 1 decyzję na lokalizację zjazdu.
2. Zlecono:
 wykonanie projektów rozbiórek budynków gospodarczych zlokalizowanych
przy ul. Strzeleckiej 23 oraz ul. Strzeleckiej 1a w Toszku wraz z uzyskaniem pozwoleń
/zgłoszeń w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym
w Gliwicach, kosztorysami inwestorskimi wraz z przedmiarami, specyfikacją
technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych,
 odkażanie, dezynfekcję, opróżnienie i sprzątanie lokalu mieszkalnego po zmarłym,
ul. Gromadzka 1/4 w Ligocie Toszeckiej.
3. Zawarto umowę na aktualizację „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe”.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
 1 decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości w Boguszycach,
 2 decyzje zezwalające na wycinkę 6 drzew (1 drzewo w Toszku, 5 drzew
w Kotliszowicach),
 5 postanowień opiniujących pozytywnie podział nieruchomości (1 działka
w Kotulinie, 2 działki w Pniowie, 1 działka w Sarnowie oraz 1 działka
w Wilkowiczkach),
 1 zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów,
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych, w sprawie wniesienia
opłaty jednorazowej.
2. Zawarto:
 2 umowy najmu świetlicy wiejskiej w Proboszczowicach w celu organizacji
uroczystości rodzinnych,
 1 umowę najmu świetlicy wiejskiej w Pniowie w celu nauki karate, judo, jiu-jitsu
z elementami samoobrony dla dzieci, młodzieży i dorosłych na okres od 9 marca
2022 r. do 31 grudnia 2024 r.,
 umowę z rzeczoznawcą na wycenę nieruchomości na potrzeby Gminy Toszek oraz
do obliczania opłaty adiacenckiej,
 umowę na dostawę części zamiennych do kosiarek dla sołectw,
 umowę na dostawę paliwa do urządzeń gospodarczych (kos spalinowych)
dla sołectw.
3. Złożono:
 2 wnioski do Starosty Gliwickiego o zezwolenie na usunięcie 5 drzew w Toszku,
 1 wniosek do Starosty Gliwickiego o umorzenie opłaty za usunięcie drzew w zamian
za nasadzenie nowych (Pniów),
 2 wnioski do Powiatu Gliwickiego w ramach konkursu „Powiat przyjazny
środowisku” (1 wniosek dla sołectwa Kotulin i 1 wniosek dla sołectwa Kotliszowice).
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4. Przyjęto:
 196 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródła spalania paliw, w tym
do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków wprowadzono 194 deklaracje.
 11 wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze”
oraz rozliczono 2 wnioski o dotację w niniejszym programie.
5. Potwierdzono 2 umowy dzierżawy zawarte pomiędzy rolnikami indywidualnymi.
6. Wysłano 4 nakazy z tytułu zawarcia umów dzierżawy.
7. Przeprowadzono oględziny i podpisano 1 protokół w sprawie 5 drzew zgłoszonych
do wycinki (w Kotliszowicach i Wilkowiczkach).
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 5 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa, z pomocy publicznej.
2. Wysłano 169 wezwań, wniosków, zawiadomień, decyzji, pism ogólnych dotyczących
podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. W zakresie egzekucji sporządzono i wysłano 6 pism ogólnych dotyczących prowadzonych
egzekucji administracyjnej lub postępowań spadkowych.
4. Wystawiono 3 upomnienia do zobowiązanych z tytułu nieuregulowania należności
publicznoprawnych.
5. Przyjęto 54 wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z działaniami wojennymi, z czego 45 wniosków zostało zrealizowanych
(łącznie z wypłatą środków), a 9 wniosków jest w toku rozpatrywania.

Burmistrz Toszka
/-/ dr inż. Grzegorz Kupczyk
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