nr sprawy: ORG.0002.9.2018
Załącznik nr 4 do protokołu nr L/2018
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 września 2018 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 22.08.2018 r. do 25.09.2018 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 44 zarządzenia, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie i planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018,
 informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2018 roku,
 opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2018/2019,
 przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony
cywilnej,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat i w trybie
bezprzetargowym na okres 10 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę będących własnością Gminy Toszek,
 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek oraz konsultacji społecznych
dotyczących przyjęcia hejnału i hymnu Gminy Toszek,
 zapewnienia na terenie Gminy Toszek miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznych
wiadomości,
 wprowadzenia Toszeckiego Ogólnodostępnego Systemu SMS (TOSS) oraz ustalenia
regulaminu jego funkcjonowania,
 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie
Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim
w Toszku oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru
na niniejsze stanowisko urzędnicze,
 informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka
w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy, Inspektora
w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego
w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku.
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 – 4 wnioski,
 wpis zmiany działalności – 11 wniosków,
 wznowienie działalności – 2 wnioski,
 zakończeniu działalności – 2 wnioski.
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3. Zakończono:
 1 postępowanie administracyjne w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 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,
 1 postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu
oraz piwa, a także powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
4. Wszczęto 2 postępowania administracyjne w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa (x2), powyżej 4,5%
do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), a także powyżej 18% zawartości
alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
5. Zakończono kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek.
6. Zakończono procedurę postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw.
„małe granty”) oraz zawarto umowy o realizację zadań publicznych w zakresie:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Doposażenie Klubu Sportowego
Orzeł Paczyna”;
- działalności na rzecz wspierania mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego pn.: „Wsparcie działalności wydawniczej”.
7. Dokonano weryfikacji złożonych uproszczonych sprawozdań z realizacji zadań
publicznych Gminy Toszek zleconych do realizacji w trybie pozakonkursowym,
tzw. „małe granty” na zadania:
- „Rajd szlakiem zabytków Ziemi toszeckiej”;
- „Ja też będę strażakiem!”- doposażenie jednostki OSP Toszek i organizacja pokazów
ratowniczo-gaśniczych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Toszek;
- „Wakacje dzieci na sportowo z Toszecką Akademią Piłkarską z Toszka”;
- „IX Piłkarski Turniej Dzikich Drużyn”.
8. Trwa realizacja programów szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie
Gminy Toszek, tj. przeciwko bakteriom pneumokokowym oraz meningokowym
serogrupy C. Dokonano rozliczenia przedstawionych faktur za wykonane w ramach
programu usługi medyczne w miesiącach: sierpniu i wrześniu 2018 r.
9. Złożono do Narodowego Funduszu Zdrowia wnioski o dofinansowanie w roku 2019
wieloletnich programów polityki zdrowotnej, tj.:
1) Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019;
2) Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019;
3) Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego mężczyzn zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat na lata 2019-2022.
10. Dokonano potwierdzeń 4 wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.
11. Wdrożono usługę bezpłatnego powiadamiania mieszkańców za pomocą wiadomości
SMS za pośrednictwem Toszeckiego Ogólnodostępnego Systemu SMS (TOSS).
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12. Wystąpiono do Archiwum Państwowego w Katowicach, Oddział w Gliwicach
z wnioskiem o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej Urzędu
Miejskiego w Toszku.
13. Ogłoszono i rozstrzygnięto nabór na wolne stanowiska urzędnicze:
 Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy,
 Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego
w Urzędzie Miejskim w Toszku.
14. Przeprowadzono postępowania poniżej 30 000 euro na:
 dostawę uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych i obwodowych Komisji
Wyborczych dla potrzeb Gminy Toszek,
 dostawę przeźroczystych urn wyborczych,
 rozbudowę systemu eSesja w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miejskiego w Toszku,
 wymianę 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 9 aktów zgonu,
 sporządzono 8 aktów małżeństwa,
 dokonano na wniosek transkrypcji 4 aktów urodzenia sporządzonych za granicą
wraz z uzupełnieniem,
 wydano decyzję w sprawie zmiany nazwiska,
 sporządzono 2 zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku
małżeńskiego,
 wydano z rejestru ŹRÓDŁO 104 odpisy aktów stanu cywilnego,
 dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 42 aktów stanu cywilnego,
 przyjęto w formie protokołu oświadczenie rozwiedzionego małżonka o powrocie
do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i kwalifikacji wojskowej
za miesiąc sierpień 2018 r.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano 94 dowody osobiste,
 prowadzone są 2 postępowania o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 sporządzono aneksy do umów użyczenia mienia ruchomego dla jednostek
ochotniczych straży pożarnych podległych gminie Toszek,
 przeprowadzono:
 szkolenie przygotowujące do ćwiczeń obronnych pod krypt. „PIAST 2018”,
 postępowanie w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych
na rzecz obrony.
 dokonano przeglądu i weryfikacji dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia
ćwiczenia obronnego „PIAST 2018”.
4. Przeprowadzono postępowania poniżej 30 000 euro na:
 usługi przeglądu i konserwacji gminnego systemu ostrzegania i alarmowania,
 udzielenia zamówienia dotyczącego zakupu węgla na potrzeby OSP Kotulin.
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W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Rozstrzygnięto postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego i zawarto umowy dla zadań pn.:
 „Przebudowa drogi gminnej ul. Świbskiej w Kotulinie – Etap I””,
 „Budowa otwartych stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Toszek w ramach programu:
„Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”.
2. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej:
 dla projektu budowy Centrum Przesiadkowego w Gminie Toszek realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020;
 w ramach projektu „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez
mieszkańców” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020.
3. Prowadzone są prace związane z realizacją szkoleń informatycznych dla mieszkańców
Gminy Toszek w ramach projektu „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych
osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych”.
4. Rozpoczęto postępowanie poniżej 30 000 euro na dostawę tablic informujących
o otrzymanym dofinansowaniu w ramach projektu pn.: „Budowa otwartych stref
rekreacyjno-sportowych w Gminie Toszek w ramach programu: „Program rozwoju małej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy
Aktywności (OSA)”.
5. Trwają prace związane z przygotowaniem kolejnego wydania gminnej gazety
samorządowej „Po troszku o Toszku”.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 29 zaświadczeń oraz 20 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 6 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
 4 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 2 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego,
2. Zawarto umowy na:
realizację zadań pn.: „Modernizacja zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego
w Toszku oraz zasilanie awaryjne hydroforowni pożarowej” oraz „Remont świetlicy
środowiskowej – Harcówki”;
pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn.:
 „Modernizacja zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego w Toszku oraz zasilanie
awaryjne hydroforowni pożarowej”;
 „Przebudowa drogi gminnej – ul. Świbskiej w Kotulinie”,
dofinansowanie budowy 13 przydomowych oczyszczalni ścieków.
3. Dokonano odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja dachu i wentylacji budynku
wielorodzinnego przy ul. Strzeleckiej 23 w Toszku”.
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4. Zlecono:
 remont przyczółka przepustu pod ul. Boczną w Toszku,
 przeprogramowanie modułu GSM (Toaleta Publiczna).
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
14 zaświadczeń odnośnie nieobjęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji
oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji,
5 poświadczeń o złożeniu oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa
rolnego,
3 decyzje zezwalające na wycinkę 5 drzew.
2. Podpisano akty notarialne dotyczące sprzedaży działek nr 319/82 i 320/82 położone
w Toszku w rejonie ulicy ks. Johannesa Chrząszcza w trybie ustnych przetargów
nieograniczonych.
3. Złożono wnioski do:
 Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o zezwolenie
na usuniecie 6 drzew,
 Starosty Gliwickiego o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa.
4. Nabyto z mocy prawa na rzecz Gminy Toszek 16 działek w: Toszku, Ciochowicach
po 1 działce, Ligocie Toszeckiej – 2 działki, Boguszycach – 13 działek.
5. Zawarto umowę w sprawie dofinansowania zadania pn.: „Demontaż, zbieranie, transport
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w 2018 roku”
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
6. Zawarto:
2 umowy dzierżawy nieruchomości w tym: w Ciochowicach na cele rolne na okres
10 lat oraz w Toszku na cele rekreacyjno-sportowe na czas nieoznaczony,
umowę dzierżawy nieruchomości położonej w Toszku z przeznaczeniem
na posadowienie namiotu cyrkowego w dniu 8 września 2018 r.

W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 8 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 67 wezwań, postanowień, decyzji, pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 12 upomnień.
4. Sporządzono 3 tytuły wykonawcze.
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