nr sprawy: ORG.0002.4.2018
Załącznik nr 4 do protokołu nr XLV/2018
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 26.02.2018 r. do 23.03.2018 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 2018 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2017/2018,
 zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu najmu pomieszczeń, w tym
obiektów sportowych wraz z wysokością stawek za wynajem pomieszczeń
w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek,
 niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek,
stanowiącej działkę o numerze 1360/181,
 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
a także projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze
w wyborach do Rady Miejskiej w Toszku,
 ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień
profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom
meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019” w roku 2018 oraz „Programu szczepień
profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom
pneumokokowym na lata 2018-2019” w roku 2018,
 powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania
Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz informacji o wyniku naboru
na niniejsze stanowisko,
 określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Toszku,
które nie są otwierane.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 14 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o wpis informacji o założeniu działalności gospodarczej – 1 wniosek,
 o wpis zmiany działalności gospodarczej – 6 wniosków
 o wznowienie działalności gospodarczej – 3 wnioski
 o zawieszenie działalności gospodarczej – 2 wnioski,
 o zakończeniu działalności gospodarczej – 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 (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej
18% zawartości alkoholu.
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4. Zakończono 1 postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia stałych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa,
a także powyżej 18% zawartości alkoholu.
5. Ogłoszono otwarte konkursy ofert na:
 realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 9 kwietnia 2018 r.
do 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. Trwa procedura postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. „małe
granty”) na zadania pn.:
1) „ Śpiewa mi Słowiczek” – doposażenie orkiestry dętej oraz organizacja koncertu majowego”;
2) „Wakacje dzieci na sportowo z Toszecką Akademią Piłkarską”;
3) „Gryfne Dziołchy i szwarne karlusy – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez
zakup śląskich strojów dla członków Chóru Tryl”.
6. Zakończono procedurę postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tzw. „małe granty”) i zawarto umowy o realizację zadania publicznego Gminy Toszek pn.:
1) „Nasza Mała Dzika Ojczyzna” wystawa fotograficzna prezentująca walory przyrodnicze ziemi
toszeckiej”;
2) „IX Piłkarski Turniej Dzikich Drużyn”;
3) „Ja też będę strażakiem” – doposażenie Jednostki OSP Toszek i organizacja pokazów
ratowniczo-gaśniczych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Toszek”;
4) „Wieczór bajek”.
7. Rozpatrzono i zaopiniowano wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków złożony
przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku na prace
w ramach zadania: „Renowacja witraży sakralnych znajdujących się w zabytkowym kościele
parafialnym p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku”.
8. Dokonano odbioru wykonanych prac oraz przeprowadzono kontrolę wykorzystania
dotacji celowej przekazanej z budżetu Gminy Toszek na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku z przeznaczeniem na prace
konserwatorskie barokowego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem tzw. „Toszeckiej”
polegających na zabezpieczeniu i wzmocnieniu substancji zabytkowej dzieła sztuki
w ramach zadania pn.: „Prace konserwatorskie obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem
(tzw. „Toszeckiej”.)”.
9. Na wniosek przedsiębiorcy dokonano zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej
w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Toszek, prowadzonego przez Burmistrza Toszka.
10. Dokonano potwierdzenia 5 wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.
11. Przeprowadzono i rozstrzygnięto nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora
w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie
Miejskim w Toszku.
12. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania poniżej 30 000 euro i zawarto umowy na:
 konserwację systemu alarmowego w 2018 r.,
 dostawę artykułów biurowych w 2018 r.,
 dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów) w 2018 r.,
 dostawę artykułów gospodarstwa domowego w 2018 r.
na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku.
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W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono 12 aktów zgonu,
 sporządzono 2 akty małżeństwa,
 dokonano:
 na wniosek konsula transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą wraz
z uzupełnieniem,
 na wniosek transkrypcji aktu zgonu sporządzonego za granicą,
 migracji do systemu ŹRÓDŁO 58 aktów stanu cywilnego,
 wydano decyzję w sprawie zmiany imion i nazwisk,
 sporządzono:
 sprawozdanie
statystyczne
do
Śląskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i kwalifikacji wojskowej
za miesiąc luty 2018 r.,
 sprawozdanie statystyczne dotyczące ewaluacji ustawy prawo o aktach stanu
cywilnego za lata 2015-2018, szczegółowa weryfikacja dotycząca ilości
sporządzanych i wydawanych dokumentów z rejestrów.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano 84 dowody osobiste,
 wydano z rejestru Źródło 108 odpisów aktów stanu cywilnego.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 sporządzono:
 informację dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach dotyczącą stanu technicznego
cieków wodnych na terenie Gminy Toszek za rok 2017,
 zarządzenie dotyczące przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej,
 opracowano wytyczne Burmistrza Toszka – Szefa Obrony Cywilnej w sprawie
realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzenia kryzysowego w Gminie
Toszek w roku 2018,
 przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania poniżej 30 000 euro i podpisano
zlecenia /umowy na:
 remont 3 zaworów odcinających hydranty wewnętrzne znajdujące się w budynku
Urzędu Miejskiego w Toszku,
 konserwację sprzętu przeciwpożarowego w jednostkach OSP działających
na terenie Gminie Toszek,
 usługę jednoczesnego alarmowania dla jednostki OSP Gminy Toszek,
 wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku
Urzędu Miejskiego w Toszku, tj., aktualizacji inwentaryzacji budowlanej
po modernizacji pomieszczeń i korytarzy na parterze obiektu oraz aktualizacji
planów graficznych obiektu,
 wykonanie wraz z montażem szyldu o nazwie „OSP Toszek” na budynku strażnicy
OSP Toszek.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Zamkowej w Toszku”.
2. Przygotowano i przekazano dokumenty niezbędne do podpisania umowy dofinansowania
na zadanie pn.: „Rewitalizacja budynku przeznaczonego na potrzeby utworzenia Domu Dziennego
Senior+ dla osób starszych w Gminie Toszek”.
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3. Przygotowano wnioski o dotacje dla zadań pn.:
 „Refundacja kosztów wzmocnienia dachu wraz z wymianą jego pokrycia, doświetleniem
i wentylacją oraz remontu pomieszczeń parteru XIX-wiecznego budynku Urzędu Miejskiego
w Toszku”,
 „Modernizacja łazienek i pom. gospodarczego oraz wymiana tarcz zegarowych w XIX
wiecznym budynku Urzędu Miejskiego w Toszku”
dofinansowanych z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 –
Ochrona zabytków.
4. Przygotowano 6 wniosków o pomoc finansową ze środków budżetu Województwa
Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych dla sołectw: Kotulin,
Pniów, Płużniczka, Ligota Toszecka, Ciochowice, Paczyna.
5. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem kolejnego wydania gminnej gazety
samorządowej „Po troszku o Toszku”.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 12 zaświadczeń oraz 8 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 3 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 1 skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (regulacja tytułu
prawnego po śmierci najemcy),
 6 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego.
2. Zlecono:
 wycinkę samosiejek na ul. Słowików w Pniowie,
 aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja basenu przy
Szkole Podstawowej w Paczynie”,
3. Zawarto umowy na:
 wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy
Toszek,
 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku”,
 realizację zadania pn.: „Modernizacja łazienek i pomieszczenia gospodarczego w budynku
Urzędu Miejskiego w Toszku” oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
niniejszego zadania,
 wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Rynek 15
w Toszku na działce 1334/75” oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
niniejszego zadania.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
9 zaświadczeń odnośnie nieobjęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji
oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji,
2 decyzje zezwalające na wycinkę 2 drzew w Ciochowicach oraz 1 drzewa
w Kotliszowicach,
1 poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
2. Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1208/125 położonej
w Paczynie przy ul. Astrów.
3. Zawarto 2 umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne, położone
w Kotulinie i Toszku na okres 10 lat.
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4. Podpisano akt notarialny sprzedaży w trybie pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego działki nr 1190/99 położonej w Pniowie przy ul. Srocza Góra.
5. Złożono wniosek do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie
nieruchomości z mocy prawa przez Gminę Toszek obejmującej działki nr: 70 i 121/69
o powierzchni 0,0381 ha.

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 253 wezwania, postanowienia, decyzje, pisma ogólne dotyczące podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 17 upomnień z tytułu podatków i opłat.
4. Sporządzono 51 tytułów wykonawczych.
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