nr sprawy: ORG.0002.1.2017
Załącznik nr 4 do protokołu nr XXX/2017
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 22.12.2016 r. do 27.01.2017 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 31 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2016 i 2017 oraz w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek,
 przyjęcia do stosowania „Procedury wypłaty wynagrodzenia należnego inkasentom
oraz zasad wykonywania przez inkasentów czynności w zakresie inkasa podatków
i opłat”,
 ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych
działających na terenie miasta i gminy Toszek,
 zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Sarnów,
 powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert oraz ogłoszenia
wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy
Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 informacji o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku,
 powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw
Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 37 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 3 wnioski,
 o wpis zmiany działalności – 25 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 4 wnioski,
 o zakończeniu działalności – 5 wniosków.
3. Zakończono kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek.
4. Zakończono 1 postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
wydanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu
oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
5. Wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie wydania 3 stałych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Wysłano do przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych informację
przypominającą o upływającym w dniu 31 stycznia 2017 r. terminie złożenia
oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym, a także
o terminie opłacenia I raty za posiadanie zezwoleń.
7. Zakończono realizację „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
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meningokokowym serogrupy C w roku 2016”- dokonano ostatecznego rozliczenia oraz
złożono wszystkie sprawozdania z ich realizacji, a także wystąpiono do podmiotów
leczniczych, położonych na terenie Gminy Toszek z zapytaniem dotyczącym potrzeby
kontynuacji niniejszych programów w roku 2017 i udziału w ich realizacji.
Zawarto porozumienia w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek oraz wnoszenia opłat
za korzystanie z tych przystanków z przewoźnikami obsługującymi linie przejeżdżające
przez gminę, obejmujące okres pierwszego kwartału 2017 r.
Rozstrzygnięto otwarte konkursy oraz zawarto umowy i przekazano I transzę dotacji
celowych na realizację zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu:
 ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
W związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
wezwano wnioskodawców do uzupełnienia/poprawienia wniosków o udzielenie dotacji
zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Toszku, a także zwrócono
się do Zespołu Radców Prawnych o wydanie opinii prawnej w przedmiotowej sprawie.
Rozliczono dotacje otrzymane na wyposażenie lokali wyborczych z Krajowego Biura
Wyborczego – Delegatura w Katowicach.
Sporządzono i przekazano Wojewodzie Śląskiemu roczne sprawozdanie z wykonania
zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach wniosek
o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
Opracowano we współpracy z MZKP w Tarnowskich Górach kolorowy kalendarz
rozkładów jazdy obowiązujący na liniach MZKP Tarnowskie Góry w roku 2017, który
dostępny jest na przystankach Gminy Toszek oraz na stronie internetowej gminy.
Przeprowadzono i rozstrzygnięto nabór na wolne stanowiska urzędnicze:
 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku,
 Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich
i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku.
Przeprowadzono analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim
w Toszku oraz w podległych jednostkach organizacyjnych.
Przeprowadzono postępowania poniżej 30 000 euro i zawarto umowy na:
 kompleksową obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Toszku w 2017 r.,
 świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim
w Toszku w 2017 r.,
 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby
Urzędu Miejskiego w Toszku w 2017 r.,
 prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego agregatu prądotwórczego
i instalacji elektrycznej w Urzędzie Miejskim w Toszku w 2017 r.,
 wywóz odpadów komunalnych z budynku Urzędu Miejskiego w Toszku w 2017 r.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów
osobistych

1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono 16 aktów zgonu,
 sporządzono 4 akty małżeństwa,
 wydano 118 odpisów aktów stanu cywilnego,
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dokonano na wniosek sprostowania 2 aktów stanu cywilnego,
dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 66 aktów stanu cywilnego,
dokonano transkrypcji 2 aktów małżeństwa sporządzonego za granicą wraz
z uzupełnieniem.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 wydano 90 dowodów osobistych,
 prowadzonych jest 5 postępowań o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego,
 wydano 2 decyzje administracyjne o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przygotowano i złożono dokumenty niezbędne do podpisania umowy dofinansowania
dla projektu „Eko – Toszek – Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich
w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek” – dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.
2. Trwa realizacja prac związanych z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych pn.:
 „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez opracowanie i wydanie
publikacji książkowej „Historia obozu NKWD w Toszku w 1945 r.” - dofinansowanie
w ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 „Rewitalizacja zdegradowanego dachu budynku przeznaczonego na utworzenie Centrum
Dziennego Pobytu dla osób starszych i osób niepełnosprawnych w Gminie Toszek” –
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2015-2020.
3. Trwają prace nad przygotowaniem kalendarium imprez Gminy Toszek.
4. Przeprowadzono aktualizację lokalnego oprogramowania i dostosowania do zmian
prawnych związanych z wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego
5. Przygotowano postępowanie poniżej 30.000 euro na skład i wydruk gminnej gazety
samorządowej pn.: „Po troszku o Toszku”.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 9 zaświadczeń oraz 2 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 4 decyzje związane z zajęciem pasa drogowego,
 2 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 2 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego
2. Zawarto umowy na:
 dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków,
 obsługę oczyszczalni ścieków w Paczynie i Pisarzowicach,
 administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Toszek,
 eksploatację oświetlenia ulic, placów, skwerów w rejonie Kotulina Skały oraz
Kotulina Nakło.
3. Zlecono:
 usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w budynku przy ul. Wiejskiej 21
w Pniowie.
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W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Zawarto umowy na:
 całodobową gotowość do przyjęcia bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu
Gminy Toszek,
 interwencyjne odławianie bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Toszek oraz
ich odwóz do schroniska,
 odbiór w schronisku bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Toszek oraz
zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, sanitarnych i opieki
weterynaryjnej,
 całodobową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami w przypadku zdarzeń
drogowych z ich udziałem,
 wykonywanie wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Toszek w 2017 r.
2. Zawarto 6 umów dzierżawy nieruchomości przeznaczonych pod ogródki warzywne
położone w Toszku oraz w Paczynie.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 8 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 3272 wezwania, postanowienia, decyzje, pisma ogólne dotyczące podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 15 upomnień z tytułu podatków i opłat.
4. Sporządzono 50 tytułów wykonawczych.
5. Sporządzono 6 wniosków o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji.
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