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Załącznik nr 4 do protokołu nr XLVII/2018
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 16 maja 2018 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 20.04.2018 r. do 15.05.2018 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 21 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2018,
 zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego jednostki oświatowej Gminy
Toszek na rok szkolny 2017/2018,
 zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji
Zabytków Gminy Toszek,
 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę
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,
 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 ogłoszenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze: Informatyka w Referacie
Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy oraz Podinspektora w Referacie
Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 ustalenia czasu pracy w okresie rozliczeniowym kwiecień-czerwiec 2018 w związku
z przypadającym w dniu 3 maja 2018 r. (czwartek) – Świętym Narodowym Trzeciego
Maja oraz w dniu 31 maja 2018 r. (czwartek) – Bożym Ciałem dla zachowania
obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku
okresie rozliczeniowym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 3, 10 lat
i czas nieoznaczony oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek,
 przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn.: „Wzrost efektywności
energetycznej w Gminie Toszek poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła oraz
termomodernizację budynków”.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 20 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 6 wniosków,
 o wpis zmiany działalności – 10 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 1 wniosek,
 o wznowienie działalności – 1 wniosek,
 o zakończeniu działalności – 2 wnioski.
3. Zakończono 1 postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia stałych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
a także powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa).
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4. Trwa realizacja programów szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie
Gminy Toszek, tj. przeciwko bakteriom pneumokokowym oraz meningokowym
serogrupy C - dokonano rozliczenia usług medycznych w miesiącu kwietniu 2018 r.
5. Zakończono procedurę postepowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tzw. „małe granty”) oraz zawarto umowę o realizację zadania publicznego Gminy
Toszek pn.: „Ciochowicki Festyn Rodziny Sportowo-Rekreacyjny”.
6. Przeprowadzono 1 kontrolę wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu Gminy
Toszek w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”).
7. Uzgodniono rozkład jazdy na „długie” weekendy majowe – przedmiotową informację
o kursowaniu autobusów umieszczono na stronie internetowej samorządu oraz
na przystankach i tablicach ogłoszeń.
8. Dokonano weryfikacji i aktualizacji mienia Gminy Toszek podlegającego ubezpieczeniu
i przekazano niezbędne dane w tym zakresie brokerowi ubezpieczeniowemu.
9. Przeprowadzono konsultacje społeczne z:
 mieszkańcami Gminy Toszek dotyczące wejścia Gminy Toszek w skład związku
metropolitalnego w województwie śląskim- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
 organizacjami pozarządowymi nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
10. Dokonano potwierdzenia 5 wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.
11. Przeprowadzono wizję lokali wyborczych mieszczących się w placówkach oświatowych
na terenie Gminy Toszek oraz zwrócono się do dyrektorów placówek z prośbą
o weryfikację stanu posiadanych materiałów wyborczych.
12. Dokonano analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych
zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Toszku zobowiązanych do ich złożenia oraz
zamieszczono je w Biuletynie Informacji Publicznych, a także przesłano do odpowiednich
urzędów skarbowych.
13. Ogłoszono nabór na wolne stanowiska urzędnicze:
 Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy;
 Podinspektora w Referacie Organizacyjnym.
14. Wszczęto postępowanie poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn.: „Wymiana tarcz
zegarowych na budynku Urzędu Miejskiego w Toszku”.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono 13 aktów zgonu,
 sporządzono 5 aktów małżeństwa,
 dokonano na wniosek transkrypcji
aktu zgonu zawartego za granicą wraz
z uzupełnieniem,
 dokonano na wniosek transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą wraz
z uzupełnieniem,
 przyjęto w formie protokołu oświadczenie rozwiedzionego małżonka o powrocie
do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
 sporządzono 5 zapewnień o braku przeciwskazań do zawarcia związku
małżeńskiego,
 dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 46 aktów stanu cywilnego,
 wydano z rejestru ŹRÓDŁO 98 odpisów aktów stanu cywilnego,
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sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i kwalifikacji wojskowej
za miesiąc kwiecień 2018 r.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano 59 dowodów osobistych,
 prowadzone jest 1 postepowanie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
na wniosek prokuratora.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 zorganizowano „Międzynarodowy Dzień Strażaka” wraz z poświęceniem nowej
strażnicy OSP w Toszku,
 dokonano odbioru remontu instalacji elektrycznej i odgromowej na budynku OSP
Pniów.
4. Wszczęto postępowanie poniżej 30 000 euro na: „Dostawę wyposażenia i urządzeń
ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu
popełnienia przestępstwa, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości na potrzeby jednostek ochotniczych strazy pożarnych
działających na terenie Gminy Toszek, tj.: OSP Toszek, OSP Kotulin, OSP Pniów, OSP
Ciochowice”.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przygotowano i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadań pn.:
 „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Strzeleckiej 17 w Toszku w celu
utworzenia Centrum Dziennego Pobytu Senior+ dla osób starszych w Gminie Toszek”;
 „Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie”.
2. Przygotowano i złożono końcowy wniosek o płatność dla projektu pn.: „Eko Toszek –
Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej
w Gminie Toszek”.
3. Przygotowano dokumentację aplikacyjną dla projektu pn.: „Tworzenie i odnowienie zieleni
w Gminie Toszek” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – ochrona Środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu, Działanie 2,5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu
2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.
4. Trwają prace związane z:
- organizacją w 2018 roku Dni Toszka,
- przygotowaniem kolejnego wydania gminnej gazety samorządowej „Po troszku
o Toszku”,
- organizacją IV Toszeckiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 9 zaświadczeń oraz 3 wypisy z miejscowego planu
przestrzennego,
 6 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
 4 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 1 decyzję o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
 1 decyzję o przyznaniu dodatku energetycznego.

zagospodarowania
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2. Zawarto umowy na:
 koszenie poboczy dróg gminnych w roku 2018,
 opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa
budynku dworca na potrzeby Centrum Przesiadkowego w Toszku”,
 opracowanie
„Programu
Funkcjonalno-Użytkowego
dotyczącego
tworzenia
i odnowienia zieleni w Gminie Toszek” wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych.
3. Wszczęto postępowanie poniżej 30 000 euro na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego
przy ulicy Strzeleckiej 17 w Toszku w celu utworzenia Centrum Dziennego Pobytu Senior + dla
osób starszych w Gminie Toszek”.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
4 zaświadczenia odnośnie nieobjęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji
oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji,
4 poświadczenia o złożeniu oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa
rolnego.
2. Podpisano akt notarialny dotyczący sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku
położonym w Toszku przy ulicy Młyńskiej 6 w trybie bezprzetargowym na rzecz
najemcy.
3. Złożono wniosek do Starosty Gliwickiego o zezwolenie na usunięcie 3 drzew w Toszku.
4. Złożono 2 wnioski do Wojewody Śląskiego w wydanie decyzji potwierdzających nabycie
nieruchomości z mocy prawa przez Gminę Toszek obejmujące: 1 działkę
o łącznej powierzchni 1,3100 ha w Płużniczce oraz 1 działkę o łącznej powierzchni
0,2300 ha w Pawłowicach.

W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 2 zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości
podatkowych, o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 86 wezwań, postanowień, decyzji, pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Sporządzono 3 tytuły wykonawcze.
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