nr sprawy: ORG.0002.5.2017
Załącznik nr 4 do protokołu nr XXXIV/2017
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 maja 2017 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 27.04.2017 r. do 26.05.2017 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 2017,
 zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych
Gminy Toszek,
 zasad odpisywania z ksiąg rachunkowych należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym, należności stanowiących niepodatkowe należności budżetowe
o
charakterze
publicznoprawnym
oraz zasad
dokonywania
odpisów
przedawnionych zobowiązań podatkowych,
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku”,
 wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółdzielni Socjalnej „Wsparcie na Starcie”,
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu
szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko
bakteriom meningokokowym serogrupy C”, „Programu szczepień profilaktycznych
dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom
pneumokokowym w roku 2017”,
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego
dla Gminy Toszek,
 zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Ciochowice
oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Ciochowice
w celu wprowadzenia zmiany w Statucie Sołectwa Ciochowice,
 przekazania sołectwom Ligota Toszecka, Pisarzowice i Paczyna składników mienia
komunalnego,
 ustanowienia służebności gruntowej, po uprzednim nabyciu prawa użytkowania
wieczystego, polegającego na prawie przejazdu i przechodu przez działkę stanowiącą
własność Gminy Toszek, położoną w Toszku przy ul. Dworcowej.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 10 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 1 wniosek,
 o wpis zmiany działalności gospodarczej – 7 wniosków,
 o wznowienie działalności gospodarczej – 2 wnioski.
3. Zakończono 1 postępowanie administracyjne w sprawie wydania jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
4. Wszczęto 2 postępowania administracyjne w sprawie wydania jednorazowych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
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5. Ustalono funkcjonowanie komunikacji miejskiej podczas majowego i czerwcowego
weekendu. Informacje o kursowaniu autobusów umieszczono na stronie internetowej
samorządu oraz na przystankach i tablicach ogłoszeń w mieście oraz w sołectwach.
6. Przekazano do brakowania dokumenty niearchiwalne Gminy Toszek z wyborów
samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku.
7. Dokonano:
- analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych zatrudnionych
w Urzędzie Miejskim w Toszku zobowiązanych do ich złożenia oraz umieszczono
je w Biuletynie Informacji Publicznej, a także przesłano do odpowiednich Urzędów
Skarbowych,
- zmiany w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonym przez Burmistrza Toszka.
8. Zakończono
procedurę
otwartego
konkursu
ofert
i
zawarto
umowę
na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek.
9. Zakończono
procedurę
otwartego
konkursu
ofert
i
zawarto
umowę
na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C” oraz
„Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2017” oraz zlecono opracowanie
graficzne, druk wraz z dostawą materiałów promocyjnych promujących programy
szczepień profilaktycznych.
10. Zakończono procedurę postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tzw. małe granty”) i zawarto umowę na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy
Toszek w zakresie działalności na rzecz wspierania mniejszości narodowych i etnicznych
oraz języka regionalnego, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego pn.: „Ocalić od zapomnienia – uroczystość upamiętniająca ofiary obozu NKWD
w Toszku”.
11. Rozpoczęto procedurę postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tzw. „małe granty”) na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie:
- działalności na rzecz wspierania mniejszości narodowych oraz języka regionalnego,
a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą:
„ Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej”,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Wzrost umiejętności
kolarskich członków szkółki kolarskiej „Toszek” poprzez udział w Narodowym Programie
Rozwoju Kolarstwa”.
12. Rozliczono dotację celową przyznaną na realizację zadania publicznego Gminy Toszek
w zakresie działalności na rzecz wspierania mniejszości narodowych oraz języka
regionalnego, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
pn.: „Rosenmontag – odrobina Nadrenii w Toszku”.
13. Sporządzono i przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
informację odnośnie dotacji celowych przyznawanych na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę Toszek w zakresie:
- obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych,
- prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
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14. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania poniżej 30 000 euro i zawarto umowy
na:
 przeprowadzenie czynności kontrolnych w Urzędzie Miejskim w Toszku
i jednostkach organizacyjnych Gminy Toszek,
 opracowanie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Toszek na lata
2018-2021”.

W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 wydano 5 aktów zgonu,
 wydano 3 akty małżeństwa,
 wydano 62 odpisy aktów stanu cywilnego,
 dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 52 aktów stanu cywilnego,
 na podstawie akt stanu cywilnego dokonano sprostowania 3 aktów stanu cywilnego,
 dokonano transkrypcji aktu małżeństwa sporządzonego za granicą wraz
z uzupełnieniem,
 dokonano transkrypcji 3 aktów urodzenia sporządzonych za granicą wraz
z uzupełnieniem.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 wydano 63 dowody osobiste,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i kwalifikacji wojskowej
za miesiąc kwiecień 2017 r.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania poniżej 30 000 euro i zawarto umowy
na:
 sukcesywny zakup paliw płynnych w 2017 r. do samochodów pożarniczych
jednostek OSP Gminy Toszek,
 zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Toszku i Wilkowiczkach,
 zorganizowano obchody Gminnego Dnia Strażaka.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie poniżej 30 000 euro i podpisano zlecenie
na dostawę gadżetów promocyjnych Gminy Toszek.
2. Przygotowano i złożono wniosek aplikacyjny pn.: „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek
poprzez doposażenie gminnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlinie w sprzęt niezbędny
do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do włączenia
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”- dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
3. Przygotowano we współpracy z Centrum Kultury „Zamek w Toszku” uzupełnienia
do wniosku aplikacyjnego pn.: „Modernizacja systemu grzewczego zabytkowego obiektu
infrastruktury turystycznej Zamek w Toszku” – dofinansowanego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
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4. Podpisano umowy o dofinansowanie dla projektów pn.:
„Zagospodarowanie terenu w sołectwie Pisarzowice poprzez budowę integracyjnego placu
zabaw i rekreacji” – dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020,
„Eko Toszek – Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach
użyteczności publicznej w Gminie Toszek” – dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
5. Rozpoczęto przygotowania do wizyty przedstawicieli europejskiego Komitetu
Paraolimpijskiego w Toszku.
6. Przygotowano zgłoszenie dotyczące włączenia się w akcję pn.: „Podwórko Talentów
Nivea 2017”.
7. Zorganizowano III Toszecki Festiwal Muzyki Organowej w Toszku.

W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 16 zaświadczeń oraz 7 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 13 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
 1 decyzję o przyznaniu dodatku energetycznego,
 5 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
2. Zawarto umowy na:
 koszenie poboczy dróg gminnych,
 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Wykonanie
instalacji wentylacyjnej w budynku mieszkalnym położonym w Toszku przy
ul. Strzeleckiej 23”.
3. Zlecono:
 remont nawierzchni chodnika w ciągu pieszym pomiędzy ul. Stary Młyn
a ul. Konopnicką w Toszku,
 remont pieca kaflowego - grzewczego w lokalu mieszkalnym położonym w Toszku
przy ulicy Strzeleckiej 28,
 remont pompy obiegu wody w fontannie na toszeckim rynku.

W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano 6 zaświadczeń odnośnie objęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz
Specjalną Strefą Rewitalizacji.
2. Wydano 1 decyzję zezwalającą na wycinkę drzewa w Kotulinie, natomiast 2 wnioski
w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew przekazano do Starostwa
Powiatowego w Gliwicach.
3. Ogłoszono przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku
w rejonie ulicy Wielowiejskiej, obejmujących działki o numerach ewidencyjnych: 317/82
i 318/82.
4. Rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku w rejonie
ulicy Strzeleckiej 1 oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1631/105 i 1634/105.
5. Nabyto z mocy prawa na rzecz Gminy Toszek 11 działek drogowych w Paczynie
o łącznej powierzchni 2,1295 ha.
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6. Podpisano akt notarialny dotyczący nabycia działek o numerach ewidencyjnych 656/20
i 662/33 położonych w Toszku przy ulicy Dworcowej stanowiących dworzec kolejowy
oraz plac parkingowy wokół niego.
7. Zawarto
umowę
użyczenia
z
Ochotniczą
Strażą
Pożarną
w
Toszku
na bezpłatne użytkowanie nieruchomości.
8. Podano do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie wykazów lokali mieszkalnych
nr 1 i nr 2 położonych w Toszku przy ulicy Strzeleckiej 35 przeznaczonych do sprzedaży
z zasobów nieruchomości Gminy Toszek.
9. Wydano 3 poświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 10 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 57 wezwań, postanowień, decyzji oraz pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 11 upomnień z tytułu podatków i opłat.
4. Sporządzono 2 tytuły wykonawcze.
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