nr sprawy: ORG.0002.5.2018
Załącznik nr 4 do protokołu nr XLVI/2018
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 26.03.2018 r. do 19.04.2018 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 20 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2018,
 przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok
2017, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury
„Zamek w Toszku” za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek
według stanu na dzień 31.12.2017 r.
 zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego jednostki oświatowej Gminy
Toszek na rok szkolny 2017/2018,
 zasad wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu
szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko
bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019” oraz „Programu szczepień
profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom
pneumokokowym na lata 2018-2019” w roku 2018,
 powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych oraz
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie
od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 uchylenia Zarządzenia Burmistrza Toszka w sprawie zasad opracowania
i prowadzenia zbioru Zarządzeń Burmistrza Toszka.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 19 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 5 wniosków,
 o wpis zmiany działalności – 8 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 3 wniosków,
 o wznowienie działalności – 1 wniosek,
 o zakończeniu działalności – 2 wnioski.
3. Prowadzone jest 1 postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz
piwa, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa).
4. Sporządzono i przekazano:
za pośrednictwem elektronicznego Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia
sprawozdanie do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w roku 2017,
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za pośrednictwem elektronicznego systemu sprawozdawczego Ministerstwa
Zdrowia złożono roczną informację o zrealizowanych lub podjętych przez Gminę
Toszek działaniach w zakresie zdrowia publicznego w roku 2017.
5. Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert i zawarto umowy na:
 realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 9 kwietnia 2018 r.
do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie
Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019” w roku 2018 oraz
„Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019” w roku 2018.
6. Dokonano zaopiniowania programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania
boreliozie na rzecz mieszkańców powiatu gliwickiego na lata 2018-2019 autorstwa
Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
7. Trwa procedura postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. „małe
granty”) na zadanie pn.: „Wsparcie działalności wydawniczej”.
8. Zakończono procedurę postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tzw. „małe granty”) i zawarto umowy na realizację zadania pn.:
1) „Śpiewa mi słowiczek” – doposażenie orkiestry dętej oraz organizacja koncertu majowego”;
2) „Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej”.
9. Dokonano weryfikacji złożonego uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania
publicznego Gminy Toszek zleconego do realizacji w trybie pozakonkursowym
(tzw. „małe granty”) pn.: „Rosenmontag – odrobina Nadrenii w Toszku”, po czym wezwano
zleceniobiorcę do złożenia wyjaśnień.
10. Zawarto umowę z Parafią RzymskoKatolicką p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Toszku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na prace w ramach zadania
pn.: „Renowacja witraży sakralnych znajdujących się w zabytkowym kościele parafialnym
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku”.
11. Zawarto umowę darowizny na realizację zadania własnego Gminy Toszek
w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami pn.: „Wymiana tarcz zegarowych
na budynku Urzędu Miejskiego w Toszku”.
12. Wyrażono zgodę na korzystanie z przystanku komunikacyjnego zlokalizowanego
przy ul. Tarnogórskiej w Toszku, będącego własnością Gminy Toszek przez przewoźnika
linii zagranicznych.
13. Dokonano rozliczenia przewoźników obsługujących Gminę Toszek za korzystanie
i zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Toszek w I kwartale 2018 r.
14. Dokonano potwierdzenia 5 wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.
15. Przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podziału Gminy
Toszek na stale obwody głosowania, ustalania ich numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi.
16. Wszczęto postępowanie poniżej 30 000 euro na przeprowadzenie czynności kontrolnych
na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku.
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17. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowanie poniżej 30 000 euro i zawarto zlecenie
na opracowanie projektu graficznego, wydruk wraz z dostawą materiałów promocyjnoinformacyjnych promujących programy szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym oraz przeciwko
bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019, realizowanych w roku 2018
– dokonano dystrybucji w/w materiałów.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono 11 aktów zgonu,
 sporządzono 4 akty małżeństwa,
 dokonano na wniosek transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą wraz
z uzupełnieniem,
 dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 39 aktów stanu cywilnego,
 wydano z rejestru ŹRÓDŁO 98 odpisów aktów stanu cywilnego.
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i kwalifikacji wojskowej
za miesiąc marzec 2017 r.
2. Z zakresu spraw obywatelskich wydano 70 dowodów osobistych.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 zakończono procedurę aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 przygotowano i wysłano zaproszenia na „Międzynarodowy Dzień Strażaka”
organizowany w dniu 5 maja 2018 r. wraz z poświęceniem strażnicy OSP Toszek,
 przeprowadzono inwentaryzację magazynu przeciwpowodziowego w budynku
Urzędu Miejskiego w Toszku.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przeprowadzono postępowanie poniżej 30.000 euro na:
 opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: „Tworzenie i odnowienie
zieleni w Gminie Toszek” - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: „Wzrost efektywności
energetycznej w Gminie Toszek poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła oraz
termomodernizację budynków” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – zawarto umowę.
2. Przygotowano i złożono wnioski aplikacyjne pn.:
- „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler
w Toszku” – dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska – program
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej,
- „Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie” – dofinansowanie w ramach
programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.
3. Udzielono honorowego patronatu dla imprezy pn.: „II bieg im. Marka Pawłowskiego
połączony z dniem rodziny” – organizowanej przez Szkołę Podstawową w Kotulinie oraz
„Spotkania Zamkowe” - organizowanej przez Szkołę Podstawową im. G. Morcinka
w Toszku.
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4. Trwają prace związane z przygotowaniem:
- kolejnego wydania gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”,
- spotkania promocyjnego związanego z wydaniem drugiego Rocznika Toszeckiego.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 9 zaświadczeń oraz 22 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 3 decyzje związane z zajęciem pasa drogowego,
 4 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 1 decyzję o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
 1 decyzję o przyznaniu dodatku energetycznego.
2. Zlecono:
 aktualizację kosztorysów dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Świbskiej w Kotulinie”
oraz „Przebudowa dróg gminnych ulicy Skalnej, ulicy Skały, ulicy Nakło w Kotulinie”,
 odbiór, transport i utylizację 2 padłych zwierząt,
 wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego, przeglądów instalacji
gazowych i przeglądów kominiarskich budynków mieszkalnych i użytkowych
stanowiących własność Gminy Toszek,
 sprzątanie lokali mieszkalnych po zmarłych najemcach, położonych w Toszku przy
ulicy Strzeleckiej 28/8 i ulicy Wielowiejskiej 1/4 stanowiących własność Gminy
Toszek.
3. Zawarto umowy na:
 realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Zamkowej w Toszku”, pełnienie nadzoru
inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego nad realizacją niniejszego zadania,
 realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie stropu oraz bieżąca konserwacja w budynku
wielorodzinnym przy ulicy Strzeleckiej 23 w Toszku”.
4. Zamówiono kwiaty do zasadzenia na terenie Rynku i na skwerze przy ulicy
Tarnogórskiej w Toszku.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
4 zaświadczenia odnośnie nieobjęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji
oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji,
12 poświadczeń o złożeniu oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa
rolnego.
2. Podpisano akt notarialny dotyczący sprzedaży w trybie ustnego przetargu
nieograniczonego działki nr 1208/125 położonej w Paczynie przy ul. Astrów.
3. Zawarto aneks do umowy, której przedmiotem jest odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Toszek oraz utworzenie i prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
4. Złożono 23 wnioski do Wojewody Śląskiego w wydanie decyzji potwierdzających nabycie
nieruchomości z mocy prawa przez Gminę Toszek obejmujące: 26 działek
o łącznej powierzchni 0,2843 ha w Płużniczce, 8 działek o łącznej powierzchni 0,0858 ha
w Toszku, 1 działkę o powierzchni 0,0482 ha w Pniowie, 1 działkę o powierzchni
0,0399 ha w Ligocie Toszeckiej, 10 działek o powierzchni 5,1816 ha w Kotulinie.
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5. Nabyto na mocy prawa na rzecz Gminy Toszek 1 działkę położoną w Toszku przy ulicy
Wilkowickiej.
6. Zawarto:
 umowę dzierżawy nieruchomości położonej w Kotliszowicach z przeznaczeniem
na cele rolne, na okres 10 lat,
 umowę dzierżawy na korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej Toszek Oracze
i Sarnów, wodociągu Toszek – Sarnów – Grabina położonej w miejscowościach
Toszek – ulica Oracze i Sarnów, wodociągu Paczyna - Wrzosy oraz 4 szt.
przepompowni ścieków wraz z przyległymi sieciami kanalizacyjnymi, położonych
w miejscowościach Sarnów ulica Wiejska oraz Toszek ulica Oracze na czas
nieoznaczony.

W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 5 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 82 wezwania, postanowienia, decyzje, pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 473 upomnienia z tytułu podatków i opłat.
4. Sporządzono 9 tytułów wykonawczych.
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