nr sprawy: ORG.0002.12.2016
Załącznik nr 4 do protokołu nr XXIX/2016
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 30.11.2016 r. do 21.12.2016 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 24 zarządzenia, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2016 oraz w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek,
 Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Toszka,
 zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Sarnów,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2016/2017,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy
Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie
od 16 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., a także w zakresie ochrony
i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie
od dnia 10 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
 możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 16 stycznia 2017 r. do dnia
31 grudnia 2017 r. a także w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od 10 stycznia 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r.,
 nabycia na rzecz gminy Toszek prawa własności nieruchomości położonej
w Boguszycach a stanowiącej ul. Osiedlową oznaczonej ewidencyjnie numerem
217/57,
 ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku,
 powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku,
 centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Toszek oraz
jej jednostek budżetowych,
 zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka w sprawie przyjęcia Regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku z późn. zm.,
 obniżenia wymiaru czasu pracy o 1 godzinę w okresie rozliczeniowym październik grudzień 2016 r. w związku z decyzją o skróconym czasie pracy w dniu
15 grudnia 2016 r. dla zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy
w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia
1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
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2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 9 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 2 wnioski,
 o wpis zmiany działalności – 2 wnioski,
 o zawieszenie działalności – 5 wniosków.
3. Trwa kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Toszek. Kontrola prowadzona jest przez członków
Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toszku.
4. Zakończono:
- 3 postępowania administracyjne w sprawie wydania jednorazowych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- postępowanie administracyjne w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
5. Trwa realizacja „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”- dokonano rozliczenia faktur za usługi
medyczne wykonane w miesiącu listopadzie 2016 r.
6. Zorganizowano szkolenie z zakresu obsługi generatora wniosków WITKAC.pl
przeznaczonych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. W szkoleniu uczestniczyło 26 przedstawicieli niniejszych organizacji.
7. Trwa nabór w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy
Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie
od 16 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., a także w zakresie ochrony i promocji
zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie
od 10 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. - ogłoszono możliwość zgłaszania
kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej złożone oferty
(do dnia 22 grudnia 2016 r. do godz. 17:00). Termin składania ofert w ramach konkursów
upływa w dniu 23 grudnia 2016r. o godz. 11:00.
8. Zakończono przyjmowanie ofert w ramach naboru na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku oraz powołano Komisję
Rekrutacyjną celem przeprowadzenia niniejszego naboru – trwa badanie ofert pod
względem formalnym.
9. Zawarto polisy ubezpieczenia mienia Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych
wystawionych na okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
10. Zawarto umowę na wykonywanie prac społecznie-użytecznych wykonywanych
w Urzędzie Miejskim w Toszku w miesiącu grudniu 2016 r.
11. Zorganizowano spotkanie opłatkowe na Zamku w Toszku dla radnych, sołtysów,
pracowników i emerytowanych pracowników Urzędu.
12. Przeprowadzane są analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim
w Toszku oraz podległych gminnych jednostkach organizacyjnych.
13. Dokonano odbioru pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w budynkach
Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku i Szkoły Podstawowej w Paczynie celem
dostosowania lokali obwodowych komisji wyborczych do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
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14. Prowadzone są postępowania poniżej 30 000 euro na:
 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu
Miejskiego w Toszku w 2017 r.,
 kompleksową obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Toszku w 2017 r.
15. Zakończono postępowanie w sprawie zmian rozkładów jazdy linii 203, 204 oraz 207
dostosowując nowe rozkłady do potrzeb mieszkańców oraz ustalono funkcjonowanie
komunikacji miejskiej w okresie świątecznym.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 wydano 3 akty zgonu,
 wydano 37 odpisów aktów stanu cywilnego
 dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 29 aktów stanu cywilnego,
 dokonano transkrypcji aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
z uzupełnieniem,
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 wydano 52 dowody osobiste,
 prowadzonych jest 7 postępowań o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego,
 wydano 1 decyzję administracyjną o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego.

wraz

W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Trwa realizacja prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Toszek – konsultacja powstałego dokumentu z instytucjami nadzorującymi.
2. Prowadzona jest bieżąca koordynacja spraw związanych z planowaniem realizacji
projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020.
3. Zorganizowano Toszecki Jarmark Adwentowy.
4. Zakończono prace nad redakcją kolejnego wydania gminnej gazety samorządowej
„Po troszku o Toszku”.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 19 zaświadczeń oraz 5 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 2 decyzje związane z zajęciem pasa drogowego,
 7 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
2. Zawarto umowy na:
 sporządzenie
oceny aktualności
studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego,
 dostarczanie paliwa gazowego do budynku Centrum Usług Wspólnych.
3. Zlecono:
 roboty budowlane dla zadania pn.: „Wykonanie schodów wraz z balustradą oraz chodnika
przy wejściu do budynku przy ul. Strzeleckiej 35 w Toszku”,
 zabezpieczenie drzewek oraz krzewów znajdujących się na Rynku w Toszku poprzez
kopczykowanie,
 utwardzenie nawierzchni drogi gminnej – ulicy Reymonta w Toszku,
 wymianę i uzupełnienie oznakowania przy ul. Górnej w Wilkowiczkach.
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W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Zawarto umowę z Centrum Kultury „Zamek w Toszku” na dzierżawę nieruchomości
zabudowanych kompleksem boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” wraz
z zapleczem socjalnym i szatniami na okres 1 roku.
2. Wydano 7 decyzji zezwalających na wycinkę drzew, natomiast 10 postępowań
w sprawie wydania zezwolenia jest w toku.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 9 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 75 wezwań, postanowień, decyzji oraz pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 322 upomnienia z tytułu podatków i opłat.
4. Sporządzono 21 tytułów wykonawczych.
5. Sporządzono 5 wniosków o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji.
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