nr sprawy: ORG.0002.9.2016
Załącznik nr 4 do protokołu nr XXVI/2016
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 27 września 2016 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 25.08.2016 r. do 26.09.2016 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 39 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2016 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek,
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r., informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2016 r.,
zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi
w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Toszku i jednostek organizacyjnych Gminy
Toszek,
zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2016/2017,
odwołania Pani Lidii Skowron-Rittau ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Gustawa Morcinka w Toszku,
powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku,
powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka
w Toszku,
ustalenia czasu pracy w miesiącu wrześniu 2016 r. w związku z koniecznością
zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy przyjętym w Urzędzie Miejskim
w Toszku okresie rozliczeniowym,
powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert oraz ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora(ów) „Programu szczepień
profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko
bakteriom pneumokokowym w roku 2016” oraz „Programu szczepień
profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko
bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2016”,
powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego
w Urzędzie Miejskim w Toszku,
niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy
Toszek,
przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością
Gminy Toszek,
ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości położonej w Toszku przy ul. ks. Jana Twardowskiego, składającej
się z działek oznaczonych ewidencyjnie numerami: 381/8 i 382/8,
ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę
nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek,
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powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Toszku.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 20 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 4 wnioski,
o wpis zmiany - 10 wniosków,
o zawieszenie działalności – 4 wnioski,
o wznowienie działalności – 2 wnioski.
3. Przeprowadzono postępowania administracyjne, w wyniku których wydano
4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Prowadzone jest 1 postępowanie administracyjne w sprawie wydania jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Zakończono procedurę wyboru Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych dzieci
zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2016”
oraz „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2016”. Z wybranymi Realizatorami
zostały podpisane umowy.
6. Zlecono opracowanie graficzne, druk oraz dostawę plakatów promujących programy
szczepień profilaktycznych.
7. Zawarto 8 umów zlecenia po zakończeniu prac społecznie użytecznych zgodnie
z zawartym Porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy i podpisaną deklaracją
Burmistrza Toszka.
8. Przekazano komplet dokumentów dotyczących aktualizacji mienia Gminy Toszek
oraz jednostek organizacyjnych, obejmujących okres od 1 stycznia 2016 r.
do 31 grudnia 2016 r. do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.
9. Zawarto umowę na dostawę systemu informatycznego Witkac.pl. (tzw. generator
wniosków) przeznaczonych do obsługi przyznawania i rozliczania środków finansowych
w trybach konkursowych i pozakonkursowych („małe granty”).
10. Zrealizowano i przewieziono do lokali wyborczych na terenie Gminy Toszek
przeźroczyste urny wyborcze.
11. Trwa procedura dotycząca korekty rozkładu jazdy MZKP linii pasażerskiej 204 – kierunek
Wilkowiczki w związku z wnioskiem Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka
w Toszku.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
wydano 6 aktów zgonu,
wydano 14 aktów małżeństwa,
- wydano 4 zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia związku
małżeńskiego,
- dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 42 aktów stanu cywilnego,
- wydano 86 odpisów aktów stanu cywilnego,
- sporządzono 7 zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego,
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
wydano 113 dowodów osobistych,
prowadzonych jest 5 postępowań o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego,
zakończono 1 postępowanie administracyjne, w wyniku którego wydano 1 decyzję
administracyjną o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego ,
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sporządzono sprawozdanie statystyczne z zakresu USC, ewidencji ludności,
udostępnianie danych, zadania z zakresu ustawy o zgromadzeniach, zadaniach
z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP za sierpień 2016.

W zakresie obrony cywilnej
1. Zorganizowano spotkanie z przedstawicielami jednostek OSP w sprawie podziału
środków finansowych, a także wynagrodzeń dla osób funkcyjnych zatrudnianych
w ramach umów-zleceń.
2. Przeprowadzono przegląd sprzętu i wyposażenia magazynów Obrony Cywilnej celem
określenia jego przydatności do ewentualnego użycia w razie zagrożenia.
3. W ramach uzyskanej dotacji opracowano broszurę informacyjną dla mieszkańców Gminy
Toszek pn.: „Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia” oraz zlecono jej wydruk
w ilości 800 szt.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przygotowano i ogłoszono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Przebudowę drogi gminnej ul. Górna w Wilkowiczkach”,
„Przebudowę lokalu biurowego na potrzeby Centrum Usług Wspólnych”,
„Przebudowę drogi gminnej ul. Zamkowej w Toszku”.
2. Trwa realizacja prac związanych z:
przygotowaniem wniosku aplikacyjnego pn.: „Budowa kanalizacji dla rejonu ulic
Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej, Reymonta,
Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku” dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Toszek – zbieranie
i analiza danych, współpraca z ekspertami zewnętrznymi.
3. Przygotowano wskaźniki monitoringu do Strategii Powiatu Gliwickiego do 2020 r.
4. Rozpoczęto przygotowania do zorganizowania Toszeckiego Jarmarku Adwentowego.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano 19 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydano 8 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego.
3. Zawarto 5 umów na dofinansowanie wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Zlecono:
wykonanie bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych
w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Toszek,
wycinkę zarośli, samosiejek i chwastów pasie drogowym drogi gminnej Grabina –
DK 94,
dostawę i montaż 2 wiat przystankowych przy ul. Ujazdowskiej w Boguszycach
oraz przy ul. Gliwickiej w Kotulinie,
sprzątanie 2 piwnic po zmarłym najemcy, przynależnych do lokalu mieszkalnego
położonego w Toszku przy ul. Rynek 7,
remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym położonym w Toszku
przy ul. Strzeleckiej 28,
zakup materiałów budowlanych potrzebnych do modernizacji elewacji budynków
Klubu Sportowego „Zamkowiec” w Toszku oraz Ludowego Klubu Sportowego
„Przyszłość” w Ciochowicach,
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aktualizację kosztorysów dla zadania pn.: „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego
w Toszku”,
montaż 4 ławek parkowych oraz 2 stojaków na rowery.
5. Zawarto aneksy dotyczące:
przedłużenia terminu wykonania umowy na modernizację systemu filtracji i pomiaru
wody na basenie przy Szkole Podstawowej w Paczynie,
umowy wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dwóch zadań
pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Wielowiejskiej i Strzeleckiej w Toszku
wraz z odcinkiem wodociągu przy ul. Wielowiejskiej” oraz „Budowa wodociągu
przy ul. Gliwickiej w Pisarzowicach”.
6. Złożono wniosek o przyznanie dotacji na wypłatę dodatków energetycznych.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Podpisano akt notarialny dotyczący sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego
w Toszku przy ul. Wielowiejskiej 3 na rzecz najemcy.
2. Zawarto umowy dzierżawy na nieruchomości położone w Kotliszowicach
i Wilkowiczkach na okres 3 lat.
3. Podpisano umowy na:
- najem świetlicy wiejskiej w Boguszycach w celu zorganizowania imprezy
okolicznościowej,
- dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach dla zadania: „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Toszek”.
3. Wydano 5 decyzji zezwalających
na wycinkę drzew, natomiast 16 postępowań
w sprawie wydania zezwolenia jest w toku.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 4 zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 58 wezwań do złożenia deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego,
leśnego od nieruchomości i środków transportowych oraz postanowienia o wszczęciu
postepowań podatkowych.
3. Wysłano 36 upomnień z tytułu podatków i opłat.
4. Sporządzono 28 tytułów wykonawczych.
5. Sporządzono 6 wniosków o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji.
6. Wydano 125 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
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