nr sprawy: ORG.0002.1.2019
Załącznik nr 4 do protokołu nr IV/2018
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 20.12.2018 r. do 29.01.2019 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 33 zarządzenia, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek na rok
2019,
 przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim
w Toszku,
 powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu
z natury gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Toszku oraz druków ścisłego
zarachowania,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2018/2019,
 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego w dniach od 19 listopada 2018 r.
do 10 grudnia 2018 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego
w sołectwie Ciochowice,
 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2019 roku”,
 powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. do
31 grudnia 2019 r., a także ogłoszenia wyników niniejszych konkursów,
 wprowadzenia zmian w wewnętrznej polityce antymobbingowej oraz powołania
Komisji Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 ogłoszenia naboru i informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego
w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
 ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji
niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku oraz wzorów
spisów zdawczo-odbiorczych.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 25 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym o:
 zarejestrowanie działalności gospodarczej - 5 wniosków,
 wpis zmiany działalności – 14 wniosków,
 zawieszenie działalności – 2 wnioski,
 wznowienie działalności – 1 wniosek,
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 zakończenie działalności – 3 wnioski.
3. Zakończono 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), powyżej 18 % zawartości alkoholu
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
4. Na wniosek przedsiębiorcy dokonano wykreślenia z Rejestru Działalności Regulowanej
prowadzonego przez Burmistrza Toszka.
5. Przekazano do Marszałka Województwa Śląskiego wykaz podmiotów wykreślonych
w 2018 r. z Rejestru Działalności Regulowanej.
6. Prowadzona jest kontrola terminowości złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych w roku poprzednim, jak również terminu opłacania I raty
za posiadanie zezwoleń przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy Toszek oraz wpłacenia stosownych opłat, których termin upływa
31 stycznia 2019 r.
7. Dokonano korekty not obciążeniowych przewoźników za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek
w IV kwartale 2018 r.
8. Zawarto 6 porozumień w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek oraz wnoszenia opłat
za korzystanie z tych przystanków z przewoźnikami obsługującymi linie przejeżdżające
przez Gminę Toszek na rok 2019.
9. Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert oraz zawarto umowy i zlecono przekazanie
I transzy dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Toszek w okresie
od 14 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie:
- ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
10. Rozpoczęto procedurę postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tzw. „małe granty”) na wsparcie zadań publicznych Gminy Toszek w zakresie:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Ciochowicki Festyn Rodzinny
Rekreacyjno-Sportowy”,
- ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
pn.: „Cykl wykładów i praktyki dot. odżywiania dzieci uprawiających piłkę nożną i roli
nawodnienia w intensywnym treningu”,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Organizacja zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży z gminy Toszek w okresie ferii zimowych”,
- kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Warsztaty
muzyczne z Maciejem Ślimakiem Starostą”,
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Rosenmontag –
odrobina Nadrenii w Toszku”.
11. Rozliczono dotacje pozyskane z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura
w Katowicach na wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami samorządowymi
zarządzonymi 21 października 2018 r.
12. Powołano Komisję w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków oraz do gminnej ewidencji zabytków.
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13. Przesłano do Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz do Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Katowicach informacje o udzielonych dotacjach na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków.
14. Dokonano potwierdzenia 3 wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.
15. Na wniosek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dokonano aktualizacji bazy
teleadresowej Gminy Toszek.
16. Ogłoszono dwa nabory na wolne stanowiska urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji,
Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim
w Toszku.
17. Przeprowadzono analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim
w Toszku oraz w podległych gminnych jednostkach organizacyjnych.
18. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania poniżej 30 000 euro i zawarto umowy na:
- wykonywanie okresowych przeglądów i stałego nadzoru konserwacyjnego platformy
dla osób niepełnosprawnych w 2019 r.,
- kompleksową obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Toszku w 2019 r.,
- odbiór odpadów komunalnych z budynku Urzędu Miejskiego w Toszku w 2019 r.,
- dostawę wody galonowej i dzierżawę dystrybutorów na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Toszku w 2019 r.,
- prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego agregatu prądotwórczego
i instalacji elektrycznej znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Toszku w 2019 r.,
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Toszku
w 2019 r.,
- wykonywanie drobnych napraw i prac w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku
w 2019 r.,
- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby
Urzędu Miejskiego w Toszku w 2019 r.,
- świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim w
Toszku w 2019 r.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono 13 aktów zgonu,
 sporządzono 2 akty małżeństwa,
 dokonano migracji do systemu Źródło 51 aktów stanu cywilnego,
 sporządzono 3 zapewnienia o braku przeciwwskazań do zawarcia związku
małżeńskiego,
 wydano z rejestru Źródło 71 odpisów aktów stanu cywilnego,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa publicznego
za miesiąc grudzień 2018 r.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano 74 dowody osobiste,
 prowadzi się 3 postępowania administracyjne o wymeldowanie z miejsca stałego
zameldowania,
 prowadzi się 1 postępowanie administracyjne o anulowanie czynności materialnotechnicznej w przedmiocie zameldowania na pobyt stały.
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W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przeprowadzono postępowanie poniżej 30.000 euro na skład i wydruk gminnej gazety
samorządowej pn.: „Po troszku o Toszku” i zawarto umowę..
2. Zakończono rzeczową realizację projektu pn.: „Budowa 3 wielopokoleniowych otwartych stref
aktywności sportowo-rekreacyjnych w sołectwach Ligota Toszecka, Pniów, Wilkowiczki”
dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania
inwestycyjnego
w
ramach
Programu
Rozwoju
Małej
Infrastruktury
Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności
Edycja 2018.
3. Przygotowano fiszkę projektową do LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska na realizację
projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności turystycznej i promocji lokalnych produktów poprzez zakup
50 domków wystawienniczych na potrzebę organizacji lokalnego wydarzenia – Toszeckiego Jarmarku
Adwentowego” – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4. Trwają prace nad przygotowaniem:
 kolejnego wydania gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”,
 kalendarium imprez Gminy Toszek na rok 2019,
 planu zamówień publicznych na rok 2019,
 umowy na recenzję tekstów przewidzianych do publikacji w trzecim numerze
Rocznika Toszeckiego.
5. Podpisano umowy:
 na asystę techniczną i serwis oprogramowania dziedzinowego (AA-USC, Obsługa
ewidencji ludności, program do obsługi rejestru wyborców),
 z telewizją TVT na realizację materiałów dziennikarskich na temat Gminy Toszek.
6. Udzielono:
 Patronatu Burmistrza Toszka nad wydarzeniem: Gminne Mistrzostwa w Piłce
Siatkowej Dziewcząt i Chłopców w Kotulinie oraz zakup medali i pucharów,
 wsparcia finansowego na dojazd dzieci ze szkół podstawowych w Kotulinie,
w Toszku i Paczynie na Międzyszkolne Rozgrywki w Tenisie Stołowym.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 11 zaświadczeń oraz 5 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 12 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
 7 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 7 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego.
2. Zawarto umowy na 2019 r. w zakresie:
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Toszek,
pielęgnacji zieleni na terenie miasta i Gminy Toszek,
administrowania i zarządzania placem targowym,
zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Toszek.
3. Zlecono:
 wykonanie nowego przyłącza wody do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
Nieruchomości przy ul. Rynek 7 od strony ul. Wolności 14 (roboty instalacyjne
i drogowe cz. II),
 wykonanie wewnętrznych linii zasilających w budynku komunalnym przy
ul. Ratuszowej 2 w Toszku.
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W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
3 zaświadczenia odnośnie nieobjęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji
oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji,
1 poświadczenie o złożeniu oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa
rolnego,
2 decyzje zezwalające na wycinkę 9 drzew (1 drzewo w Pniowie, 8 drzew
w Pawłowicach.
2. Podpisano akt notarialny dotyczący sprzedaży 5 lokali mieszkalnych znajdujących
się w budynku położonym przy ulicy Rynek 22 i ul. Chrobrego 1 w Toszku. Sprzedaży
dokonano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
3. Złożono 1 wniosek do Starosty Gliwickiego o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa
w Pniowie.
4. Nabyto na mocy decyzji Wojewody Śląskiego na rzecz Gminy Toszek 2 działki w tym:
1 działkę w Pisarzowicach o powierzchni 1,2130 ha (rola) oraz 1 działkę w Płużniczce
o powierzchni 0,1557 ha (łąka).
5. Zawarto umowę na wykonanie wyceny nieruchomości oraz sporządzenie operatów
szacunkowych na potrzeby Gminy Toszek w 2019 r.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 4 zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 3.506 wezwań, postanowień, decyzji, pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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