nr sprawy: ORG.0002.12.2018
Załącznik nr 4 do protokołu nr II/2018
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 listopada 2018 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 26.09.2018 r. do 28.11.2018 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 62 zarządzenia, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek na rok
2018,
 projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek i projektu budżetu Gminy
Toszek na rok 2019,
 powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku
ruchomego Gminy Toszek będących na wyposażeniu sołectw oraz świetlic wiejskich,
 niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek,
stanowiącej działkę o numerze 2,
 przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze
bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży,
znajdujących się w budynku położonym w Toszku przy ulicy Rynek 22/Chrobrego 1
oraz Wilkowickiej 20 i 22,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę, najem w trybie
bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do oddania w dzierżawę, najem będących własnością gminy Toszek,
 ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości położonej w Toszku przy ulicy Górnośląskiej stanowiącej działkę
o numerze ewidencyjnym 1681/223,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2018/2019,
 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,
 ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru
na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw
Komunalnych i Planowania Przestrzennego, Inspektora w Referacie Urzędu Stanu
Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim
w Toszku,
 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 ustalenia czasu pracy w okresie rozliczeniowym październik-grudzień 2018 r.
w związku z przypadającym 1 listopada 2018 r. (czwartek) dniem ustawowo wolnym
od pracy – Wszystkich Świętych dla zachowania obowiązującego wymiaru czasu
pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym
od dnia 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
 powołania Zakładowej Komisji Socjalnej.
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2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęły 34 wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym o:
 zarejestrowanie działalności gospodarczej – 6 wniosków,
 wpis zmiany działalności – 15 wniosków,
 zawieszenie działalności – 7 wniosków,
 wznowienie działalności – 3 wnioski,
 zakończenie działalności – 3 wnioski.
3. Zakończono:
 2 postępowania administracyjne w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 1 postępowanie administracyjne w sprawie wydania 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 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
4. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu,
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
5. Zakończono kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek.
6. Dokonano weryfikacji złożonego uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania
publicznego Gminy Toszek zleconego do realizacji w trybie pozakonkursowym,
tzw. „małe granty”, pn.: „Ciochowicki festyn Rodzinny Rekreacyjno-Sportowy”.
7. Dokonano odbioru wykonanych prac oraz przeprowadzono kontrolę wykorzystania
dotacji celowej przekazanej z budżetu Gminy Toszek na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej
p.w. św.Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku w ramach zadania pn.: „Renowacja witraży
sakralnych
znajdujących
się
w
zabytkowym
kościele
parafialnym
p.w.
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku”.
8. Zakończono realizację programów szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek, przeciwko bakteriom pneumokokowym oraz meningokokowym
serogrupy C.
9. Dokonano rozliczenia przewoźników obsługujących Gminę Toszek za korzystanie
i zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Toszek w III kwartale 2018 r.
10. W ramach współpracy z MZKP w Tarnowskich Górach dokonano:
- uruchomienia tzw. linii wahadłowej z przystanku Toszek, ul. Tarnogórska – Dworzec
PKP,
- zmiany rozkładów jazdy linii 204, co pociągnęło za sobą wprowadzenie korekt
w rozkładach jazdy linii 203, 206 i 207,
- zmiany rozkładu jazdy linii 208 poprzez zmianę trasy autobusu w/w linii
w Pyskowicach,
- na prośbę Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej wypełnienia ankiety dotyczącej
koncepcji kolei metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
11. Wszczęto:
1) kontrolę warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat
w żłobku pod nazwą „Akademia Kinder Centrum”; do przedsiębiorcy wystosowano
zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli;
2) procedurę likwidacji powstałych szkód mienia Gminy Toszek:
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12.
13.
14.

15.

- uszkodzenia murowanej wiaty przystankowej w Pisarzowicach (Grabów)
na skutek uderzenia pojazdu (samochodu osobowego),
- uszkodzenia płotu przez członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku.
Dokonano potwierdzenia 8 wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.
Zawarto 5 umów zleceń z osobami, które zakończyły wykonywanie prac społecznie
użytecznych.
Przeprowadzono i rozstrzygnięto nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora
w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa
Publicznego oraz ogłoszono nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Inwestycji,
Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku.
Rozstrzygnięto postępowanie poniżej 30 000 euro i zawarto umowę na 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 24 akty zgonu,
 sporządzono 10 aktów małżeństwa,
 dokonano na wniosek transkrypcji 3 aktów urodzenia sporządzonych za granicą wraz
z uzupełnieniem,
 dokonano wpisania na wniosek zagranicznego wyroku rozwodowego,
 przyjęto 2 oświadczenia o powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska
noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
 sporządzono 5 zapewnień o braku przeciwwskazań do zawarcia związku
małżeńskiego,
 dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 87 aktów stanu cywilnego,
 wydano z rejestru ŹRÓDŁO 212 odpisów aktów stanu cywilnego,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa publicznego
za miesiąc październik 2018 r.,
 zorganizowano uroczystość Złotych i Diamentowych Godów Małżeńskich dla 29 par
z Gminy Toszek.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano 138 dowodów osobistych,
 prowadzone jest 1 postępowanie administracyjne o anulowanie czynności materialnotechnicznej w przedmiocie zameldowania,
 prowadzone są 3 postępowania administracyjne o wymeldowanie z miejsca pobytu
stałego.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 rozliczono:
 dotację udzieloną na realizację zadań obronnych – szkolenie obronne;
 dotację udzieloną na potrzeby realizacji zadań z obrony cywilnej;
 ekwiwalent za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze za III kwartał 2018 r.
dla członków jednostek OSP podległych Gminie Toszek.
4. Przeprowadzono ćwiczenia obronne.
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5. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowania poniżej 30 000 euro na:
 naprawę autopompy w pojeździe pożarniczym będącym na stanie OSP Kotulin,
 naprawę pojazdu pożarniczego marki Tatra na potrzeby OSP Toszek,
 zakup niszczarki na potrzeby Akcji Kurierskiej.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego i zawarto umowę dla zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych
w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy Toszek”.
2. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa otwartych stref rekreacyjno-sportowych w Gminie
Toszek w ramach programu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Ireny
Sendler w Toszku”.
3. Wszczęto postępowania poniżej 30 000 euro na:
 opracowanie analizy finansowej dla projektu budowy Centrum Przesiadkowego
w Gminie Toszek – zawarto umowę,
 dostawę urządzeń peryferyjnych do Urzędu Miejskiego w Toszku.
4. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla projektu budowy
Centrum Przesiadkowego w Gminie Toszek realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV
Działanie 4.5.
5. Rozpoczęto rzeczową realizację projektów pn.:
- „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia
zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” dofinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 Działanie 3.1;
- „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku
historyczno-zabytkowo-przyrodniczego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej”
dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 - zawarto umowę.
6. Przygotowano i złożono dokumentację aplikacyjną w ramach projektów pn.:
- „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
- „Jak to u nas było – śląskie tradycje i kultura” dotyczącej wymiany międzynarodowej
dla młodzieży z miast partnerskich Hohenau i Olewsk w ramach środków
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7. Zorganizowano obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
8. Prowadzone są przygotowania związane z organizacją Toszeckiego Jarmarku
Adwentowego.
9. Trwają prace nad przygotowaniem kolejnego wydania gminnej gazety samorządowej
„Po troszku o Toszku”.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1.




Wydano:
24 zaświadczenia oraz 11 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
15 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
11 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
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3 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego,
1 skierowanie przyznania lokalu do remontu na własny koszt najemcy,
3 skierowania na zawarcie umowy najmu lokalu po przeprowadzeniu remontu
na koszt najemcy,
 1 skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego,
 1 skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu po zamianie na lokal o mniejszym
metrażu,
 3 skierowania na ponowne zawarcie umowy najmu lokalu – przywrócenie tytułu
prawnego.
2. Zawarto umowy na:
utwardzenie drogi wewnętrznej w rejonie ul. Chrząszcza w Toszku;
realizację i nadzór inwestorski zadania pn.: „Modernizacja węzła wodomierzowego
na potrzeby zapewnienia wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego w instalacji przeciwpożarowej
w budynku Urzędu Miejskiego”.
3. Zlecono:
 przebudowę hydrantów w chodniku przy ul. Świbskiej w Kotulinie,
 tymczasowe oznakowanie drogi wewnętrznej na działce nr 22 obręb Paczynka,
 wycinkę samosiejek przed przejazdem kolejowym przy ulicy Polnej w Ligocie
Toszeckiej,
 remont znaku C-2 na ulicy Zamkowej w Toszku,
 remont murowanej wiaty przystanku Pisarzowice-Grabów,
 wyklejenie folii z grafikami na szybach wiaty przystankowej przy ulicy Dworcowej
w Toszku.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
36 zaświadczeń odnośnie nieobjęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji
oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji,
3 poświadczenia o złożeniu oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa
rolnego,
5 decyzji zezwalających na wycinkę 32 drzew w tym: 14 drzew w Paczynce i Toszku
(pas drogowy), 11 drzew Wspólnota Mieszkaniowa Dzierżno, 2 drzewa w Kotulinie
(PKP S.A.) oraz 5 drzew w Paczynie ( 1 drzewo osoba fizyczna, 4 drzewa Parafia).
2. Podpisano akty notarialne dotyczące sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową, tj.: działki nr 1189/99 położonej w Pniowie oraz działki nr 307/82 położonej
w Toszku, których sprzedaży dokonano w trybie ustnych przetargów nieograniczonych.
3. Złożono do Starosty Gliwickiego 4 wnioski o zezwolenie na usunięcie 26 drzew.
4. Nabyto na mocy prawa na rzecz Gminy Toszek 4 działki w tym: 2 działki
o pow. 0,1340 ha w Kotulinie (drogi), 1 działkę o pow. 2,3931 ha w Ligocie Toszeckiej (rola)
oraz 1 działkę o pow. 1,0500 ha w Płużniczce (rola).
5. Zawarto:
- 4 umowy dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne, w tym: w Boguszycach, Paczynie,
Wilkowiczkach oraz w Toszku na okres 10 lat,
- 3 umowy dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne, w tym: w Sarnowie oraz
2 w Ligocie Toszeckiej na okres 3 lat,
- 3 umowy dzierżawy z przeznaczeniem na cele ogródków warzywnych w tym:
1 umowa na okres 3 lat oraz 2 umowy dzierżawy na okres 10 lat. Niniejsze działki
położone są w Toszku,
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-

umowę o dzieło na wykonanie projektu wykonawczego na zarurowanie rowu
przydrożnego w Wilkowiczkach,
- umowy i zakończono realizację zadań w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw
Lokalnych: budowa placu zabaw w Płużniczce i Pniowie, modernizacja boiska
sportowego w Paczynie, stworzenie wielofunkcyjnego i integracyjnego zaplecza
kuchennego świetlicy wiejskiej w Ligocie Toszeckiej, zakup umundurowania
dla członków OSP i Orkiestry Dętej z Kotulina, utworzenie strefy rekreacyjnosportowej w Ciochowicach.
6. Rozliczono dotację na dofinansowanie do realizacji zadań w ramach konkursu „Powiat
Przyjazny Środowisku” dla sołectw: Ciochowice („Wiata rowerowa dla mieszkańców sołectwa
Ciochowice”), Sarnów („Wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Sarnowie w oparciu
o energooszczędne oświetlenie w technologii LED”), Pisarzowice („Z ochroną środowiska jesteśmy
za pan brat, dbamy o każdy nawet najmniejszy kwiat”) oraz zadanie Osiedle Oracze („Zielony
zakątek – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Oracze”).
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 187 wezwań, postanowień, decyzji, pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 457 upomnień.
4. Sporządzono 204 tytuły wykonawcze.
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