nr sprawy: ORG.0002.7.2022
Załącznik nr 9 do protokołu nr XLIII/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 30.05.2022 r. do 28.06.2022 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 35 zarządzeń, w tym 29 jako organu gminy oraz
6 jako kierownika Urzędu, 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,
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz
ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
będących własnością Gminy Toszek,
 zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Toszku przy ul. Gliwickiej 24,
 ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym
Ligota Toszecka, w rejonie ul. Toszeckiej, oznaczonej ewidencyjnie nr 689/43 oraz
nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie ul. Gliwickiej w Toszku
i ul. Toszeckiej w Ciochowicach oznaczonej ewidencyjnie nr 502/196, przeznaczonych
do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego,
 ogłoszenia naboru, powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowiska urzędnicze
Inspektora oraz Podinspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych
i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku, a także ogłoszenia
informacji o wynikach tych naborów.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 12 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym o:
- założenie działalności - 2 wnioski,
- zmianę wpisu – 4 wnioski,
- zawieszenie działalności – 1 wniosek,
- wznowienie działalności – 1 wniosek,
- zakończenie działalności – 4 wnioski.
3. Trwa 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.
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4. Zakończono 5 postępowań administracyjnych w sprawie wydania jednorazowych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych typu A, tj. do 4,5% zawartości alkoholu oraz
piwa przeznaczonych do spożycia poza oraz w miejscu sprzedaży, w ramach których
wydano 5 decyzji administracyjnych.
5. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na polecenie Wojewody Śląskiego
za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej złożono:
 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,
 jedno sprawozdanie OP3-WERYFIKACJA_2022 – sprawozdania dotyczącego
weryfikacji poprawności zmiennych danych zamieszczonych w sprawozdaniach
z lat poprzednich (liczby dzieci, operatorzy).
6. Zawarto umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym
(tzw. „małe granty”) na zadania pn.:
 „Harcerskie lato 2022”;
 „Wakacje dzieci na sportowo z LZS Toszecką Akademią Piłkarską z Toszka”.
7. Uznano celowość realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe
granty”) na zadanie pn. „Warsztaty muzyczne dla chóru młodzieżowego „Con Colore””.
8. Wezwano organizacje pozarządowe, którym zostały udzielone dotacje na realizację zadań
publicznych w 2022 r. do złożenia częściowych sprawozdań (za I półrocze) z ich realizacji.
9. Opracowano program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet
zamieszkałych na terenie Gminy Toszek powyżej 25. roku życia. Program przesłano celem
zaopiniowania do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Wojewody
Śląskiego.
10. Z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy
o dofinansowaniu modułu diagnostycznego „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu
krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2022
z uwagi na brak chętnych realizatorów programu.
11. W ramach pełnienia funkcji punktu potwierdzania profili zaufanych dokonano:
 potwierdzenia 4 profili zaufanych,
 unieważnienia 1 profilu zaufanego.
12. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto umowę/zlecenia na zadania związane
z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Toszku na:
 opracowanie graficzne, wydruk i dostawę 500 szt. ulotek e-PUAP,
 remont detalu elewacji budynku Urzędu – renowacja cokołu od strony dziedzińca
(ostatni etap prac).
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono:
 8 aktów zgonu,
 6 aktów małżeństwa,
 3 zapewnienia o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego;
 dokonano:
 migracji 38 aktów stanu cywilnego do systemu Źródło,
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 na wniosek transkrypcji 3 aktów urodzenia, 1 aktu małżeństwa i 1 aktu zgonu
sporządzonych za granicą wraz z uzupełnieniem/sprostowaniem, jeśli strona o nie
wnioskowała oraz wpisano 1 wzmiankę o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód;
 wydano z rejestru Źródło 114 odpisów aktów stanu cywilnego.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano:
 85 dowodów osobistych,
 18 zaświadczeń z ewidencji ludności potwierdzających zameldowanie
na pobyt stały, czasowy lub inny oraz wydano zaświadczenia po każdym
zameldowaniu na pobyt stały,
 nadano 2 numery PESEL dla obywateli Ukrainy na ich wniosek niezwiązanych
z konfliktem zbrojnym,

 dokonano:
 25 rejestracji miejsca pobytu stałego, czasowego oraz wymeldowania,
 9 udostępnień danych jednostkowych na wniosek oraz wezwano 2 wnioskodawców
do usunięcia braków,
 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 2 postępowań toczących się
w innej gminie,
 sporządzono:
 sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu urzędu
stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa publicznego za miesiąc maj
2022 r.,
 sprawozdanie statystyczne z nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 zawarto ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach 2 umowy na wykonanie zadania
dotyczącego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy,
 wydano decyzję zezwalającą na przeprowadzenie imprezy masowej „Dni Toszka” oraz
zawiadomiono o tym zdarzeniu odpowiednie jednostki,
 dokonano zakupu plastrów i soli fizjologicznej do apteczki.
4. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto zlecenia na:
 usługę przeglądu technicznego i naprawy butli oraz aparatów powietrznych
znajdujących się na stanie OSP Toszek,
 wykonanie przeglądu 26 gaśnic będących na wyposażeniu jednostek OSP na terenie
Gminy Toszek w roku 2022.
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”.
2. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto umowy na:
 dostarczenie systemu antywirusowego wraz ze skanerem podatności,
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3.

4.

5.
6.

7.

świadczenie usług związanych z systemem Centrum Dialogu Społecznego
w ramach uzyskanego dofinansowania „Cyfrowa Gmina”.
Pozyskano dofinansowania w ramach:
 projektu pn.: „Pod biało-czerwoną” ze środków Wojewody Śląskiego - realizacja projektu
w 2022 r.,
 projektu pn.: „Od juniora do seniora” – tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju
integracji i rekreacji dla mieszkańców Gminy Toszek poprzez budowę 3 plenerowych siłowni
zewnętrznych”, współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020 - realizacja projektu w 2023 r.,
 konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dla 2 projektów
złożonych w ramach „Inicjatyw sołeckich” pn.:
 „Wzrost atrakcyjności miejsca publicznego w sołectwie Boguszyce poprzez budowę placu
zabaw”,
 „Wzrost atrakcyjności miejsca publicznego w sołectwie Ciochowice poprzez budowę wiaty
biesiadnej” - realizacja zadań w 2022 r.
Przygotowano i złożono:
 3 wnioski w konkursie Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Piękna wieś”
w kategoriach:
 najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi,
 najlepszy sołtys,
 najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe,
 2 wnioski aplikacyjne w ramach naboru Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020 na zadania pn.:
 „Przebudowa dróg gminnych DG 620326S ul. Kotliszowickiej w Wilkowiczkach, DG
620325S ul. Wiejskiej w Wilkowiczkach”,
 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części sołectwa Paczyna (obejmującej
ul. Kasztanową oraz ul. Wiejską od nr 80 do 85C oraz Szkołę Podstawową)
wraz z oczyszczalnią ścieków”.
Prowadzono we współpracy z Centrum Kultury „Zamek w Toszku” działania organizacyjne
w związku z wydarzeniem pn.: „Dni Toszka”.
Zorganizowano we współpracy z Powiatem Gliwickim Powiatowy konkurs plastycznohistoryczny pn.: „Śląskie stroje ludowe” (przekazanie gadżetów promocyjnych,
zorganizowanie poczęstunku).
Prowadzono działania związane z przygotowaniem kolejnego wydania gazety
samorządowej „Po troszku o Toszku”.

W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 13 zaświadczeń z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 decyzję na zajęcie pasa drogowego,
 5 decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej
z funkcjonowaniem drogi.
2. Zawarto umowy na:
 opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań pn.:
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„Przebudowa dróg gminnych - ul. Polnej, ul. Ks. Jana Twardowskiego, ul. dr Ludwiga
Guttmanna, ul. Bocznej (wraz z trzema drogami wewnętrznymi) w Toszku oraz rozbudową
oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Toszku”,
 „Przebudowa dróg gminnych – ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza oraz drogi wewnętrznej, tj. ul.
Słowików w Pniowie”,
 „Przebudowa dróg gminnych DG 620326S ul. Kotliszowickiej w Wilkowiczkach, DG620325S
ul. Wiejskiej w Wilkowiczkach”,
 „Budowa
kanalizacji
sanitarnej
dla
części
sołectwa
Paczyna
(obejmującej
ul. Kasztanową, Wiejską od nr 80 do 85C oraz szkołę podstawową) wraz
z oczyszczalnią ścieków”,
 wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Toszek
w roku 2022.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
 decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości w Wilkowiczkach,
 3 postanowienia pozytywnie opiniujące podział nieruchomości (1 działka
w Kotulinie, 1 działka w Pisarzowicach, 1 działka w Ligocie Toszeckiej).
2. Zawarto:
 umowę najmu świetlicy wiejskiej w Proboszczowicach na dzień 18 czerwca 2022 r.,
 umowę dzierżawy pod ogródek piwno-gastronomiczny obejmująca część działki nr 82
o powierzchni 55m² (płyta Rynku),
 2 umowy w sprawie wykonania prac geodezyjnych w zakresie podziałów działek
położonych w Toszku i Sarnowie (wydzielenie działek budowlanych w Toszku oraz
działki z przeznaczeniem pod wiatę przystankową w Sarnowie),
 umowę z wykonawcą sporządzającym inwentaryzację architektoniczno-budowlaną
budynku wielorodzinnego położonego w Toszku przy ul. Gliwickiej 10,
 umowę dotyczącą wykonania nowych nasadzeń 27 drzew na terenie Gminy Toszek (po
1 w Proboszczowicach, Paczynie, Ciochowicach, Toszku, 9 w Pawłowicach,
10 w Pniowie, 4 w Paczynce).
3. Podpisano akty notarialne w sprawie:
 nieodpłatnego nabycia przez Gminę Toszek od KOWR-u działki o powierzchni 0,0254
ha stanowiącej łącznik ul. Gliwickiej z ul. Kościelną w Kotulinie,
 odpłatnego nabycia przez Gminę Toszek od osoby fizycznej 1 działki
o pow. 0,0110 ha zajętej pod drogę – ul. Harcerska w Toszku,
 ustanowienia służebności przesyłu w Pniowie.
4. Złożono wniosek do Starosty Gliwickiego o zezwolenie na usunięcie 6 drzew w Ligocie
Toszeckiej.
5. Przyjęto:
 316 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródła spalania paliw, w tym
do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków wprowadzono 243 deklaracje.
 6 wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze”
oraz rozliczono 5 wniosków o dotację w niniejszym programie.
6. Potwierdzono zawarcie umowy dzierżawy pomiędzy rolnikami indywidualnymi.
7. Przeznaczono do sprzedaży działkę zabudowaną nr 689/43 położoną w obrębie
ewidencyjnym Ligota Toszecka, ul. Toszecka o powierzchni 0.1303 ha.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym
(od 30.05.2022 r. do 28.06.2022 r.)
Strona 5 z 6

nr sprawy: ORG.0002.7.2022

8. Przeprowadzono:
 oględziny i podpisano 4 protokoły w sprawie 22 drzew zgłoszonych
do wycinki (w Toszku, Paczynce i Kotliszowicach),
 kontrolę i podpisano 4 protokoły w zakresie wykonania nowych nasadzeń w ilości
26 drzew (25 w Toszku, 1 w Kotliszowicach).
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 132 wezwania, wnioski, zawiadomienia, decyzje, pisma ogólne dotyczące
podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. W zakresie egzekucji sporządzono i wysłano 10 pism ogólnych dotyczących prowadzonych
egzekucji administracyjnej lub postępowań spadkowych.
4. Wystawiono 545 upomnień do zobowiązanych z tytułu nieuregulowania należności
publicznoprawnych (podatki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
5. Przyjęto 33 wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z działaniami wojennymi, z czego 7 wniosków zostało zrealizowanych
(łącznie z wypłatą środków), a 26 wniosków jest w toku rozpatrywania.

Burmistrz Toszka
/-/ dr inż. Grzegorz Kupczyk
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