nr sprawy: ORG.0002.13.2018
Załącznik nr 4 do protokołu nr III/2018
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 29.11.2018 r. do 19.12.2018 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 24 zarządzenia, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018,
 zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego jednostki oświatowej Gminy
Toszek na rok szkolny 2018/2019,
 ustalenia przerw pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek w roku szkolnym 2018/2019,
 przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia jednostek ochrony
przeciwpożarowej pt.: „Działania ratowniczo-gaśnicze jednostek ochrony przeciwpożarowej
w przypadku wystąpienia pożaru w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku”,
 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozkładu
godzin pracy aptek w 2019 r.,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a także
w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
a także w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych w okresie od 14 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 ustalenia czasu pracy w miesiącu grudniu 2018 r. dla zachowania obowiązującego
wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku trzymiesięcznym
okresie rozliczeniowym od dnia 1 października 2018 r. do dnia
31 października 2018 r. w związku z decyzją o skróconym czasie pracy o 2 godziny
w dniu 24 grudnia 2018 r.,
 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.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 12 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym o:
 wpis zmiany działalności – 8 wniosków,
 zawieszenie działalności – 3 wnioski,
 zakończenie działalności – 1 wniosek.
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3. Zakończono:
 3 postępowania administracyjne w sprawie wydania jednorazowych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach których wydano 3 decyzje zezwalające
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 jednorazowego zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych, w ramach którego wydano 1 decyzję zezwalającą
na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.
4. Wszczęto 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 poza miejscem sprzedaży.
5. Na wniosek przedsiębiorcy dokonano zmiany w Rejestrze Działalności Regulowanej
prowadzonym przez Burmistrza Toszka.
6. Zwrócono się z wnioskiem do Narodowego Funduszu Zdrowia o wypłatę dofinansowania
w
wysokości
nieprzekraczającej
40%
środków
wydatkowanych
na realizację programów szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie
Gminy Toszek, tj. przeciwko bakteriom pneumokokowym i meningokokowym serogrupy
C w związku z zakończoną ich realizacją oraz złożono sprawozdania
z realizacji w/w programów.
7. Dokonano rozliczenia przewoźników obsługujących Gminę Toszek za korzystanie
i zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Toszek w IV kwartale 2018 r.
8. W ramach współpracy z MZKP w Tarnowskich Górach dokonano:
1) zaopiniowania tzw. „specjalnych” rozkładów jazdy, obowiązujących w Wigilię,
Sylwestra oraz w dni pomiędzy Świętami, dostosowując rozkłady jazdy linii
obsługujących Gminę Toszek do komunikacji organizowanej na Śląsku;
2) dokonano aktualizacji tzw. linii wahadłowej nr 203 z przystanku Toszek,
ul. Tarnogórska – Dworzec PKP w związku ze zmianami rozkładów jazdy pociągów.
9. Wyrażono wolę zawarcia z KZK GOP umowy w sprawie korzystania w 2019 r.
z bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży do 16 roku życia zamieszkałych na terenie
Gminy Toszek środkami komunikacji miejskiej.
10. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Gliwicach:
1) dokonano zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie
rozkładu godzin pracy aptek w 2019 roku;
2) zaopiniowano wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na linii Toszek - Rudziniec.
11. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek
w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
a także w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
12. Zakończono kontrolę warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku
do 3 lat w żłobku pod nazwą: „Akademia Kinder Centrum”.
13. Dokonano brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum
zakładowym Urzędu Miejskiego w Toszku.
14. Dokonano potwierdzenia 6 wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.
15. Przystąpiono do analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim
w Toszku oraz w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Toszek.
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16. Wszczęto postępowania poniżej 30. 000 euro na:
 świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim w
Toszku w 2019 roku,
 kompleksową obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Toszku.
17. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postepowania poniżej 30. 000 euro na:
 dostawę wody galonowej i dzierżawę 3 dystrybutorów na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Toszku w 2019 roku,
 wywóz odpadów komunalnych z budynku Urzędu Miejskiego w Toszku
w 2019 roku,
 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby
Urzędu Miejskiego w Toszku.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono 7 aktów zgonu,
 dokonano migracji do systemu ŹRÓDŁO 34 aktów stanu cywilnego,
 sporządzono 1 zapewnienie o braku przeciwwskazań do zawarcia związku
małżeńskiego,
 wydano z rejestru ŹRÓDŁO 59 odpisów aktów stanu cywilnego,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa publicznego
za miesiąc listopad 2018 r.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano 46 dowodów osobistych,
 prowadzi się 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:
- przeprowadzono remont budynku i instalacji elektrycznej w strażnicy
OSP Wilkowiczki,
- wszczęto procedurę postępowania poniżej 30 000 euro na sukcesywny zakup paliw
płynnych w 2019 r. do pojazdów pożarniczych i sprzętu spalinowego będących
własnością jednostek OSP Gminy Toszek,
- podpisano zlecenia na:
 montaż samozamykaczy w drzwiach stanowiących wejście w kotłowni i piwnicy
budynku Urzędu Miejskiego w Toszku,
 dostawę wyposażenia strażackiego: rękawic strażackich, kominiarek, wkładek
do butów,
- dokonano przeglądu sprzętu OC w ramach przygotowań do zimowego utrzymania
dróg,
- sporządzono:
 aneks w sprawie zasilania kwoty umownej na zakup paliwa dla pojazdów
pożarniczych,
 sprawozdanie z realizacji zadań akcji kurierskiej za rok 2018,
 meldunków w zakresie wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA.
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W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego dla zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek oraz utworzenie
i prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów”.
2. Przygotowano i złożono dokumentację aplikacyjną w ramach projektu SENIOR+
na zakup wyposażenia dla klubu seniora w Toszku.
3. Rozpoczęto rzeczową realizację projektu pn.: „ Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez
doposażenie gminnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie w sprzęt niezbędny
do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do włączenia
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” dofinansowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – zawarto umowę.
4. Zorganizowano Toszecki Jarmark Adwentowy.
5. Trwają prace nad przygotowaniem kolejnego wydania gminnej gazety samorządowej
„Po troszku o Toszku”.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 17 zaświadczeń oraz 10 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 8 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
 3 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego.
2. Zawarto:
umowę na wykonanie dodatkowych robót budowlanych niezbędnych
dla prawidłowej kontynuacji zadania pn: „Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej
w Paczynie”,
aneks do umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla inwestycji pn.: „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Kotulin”.
3. Zlecono:
 wycinkę samosiejek na poboczach dróg gminnych w Toszku, Płużniczce i w Pniowie,
 montaż progów zwalniających na ulicy Harcerskiej w Toszku,
 przegląd i wyczyszczenie 8 szt. wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w ulicy
Wolności, Rynek i Powstańców w Toszku,
 podłączenie oświetlenia ozdób świątecznych w Toszku.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
5 zaświadczeń odnośnie nieobjęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji
oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji,
1 poświadczenie o złożeniu oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa
rolnego,
1 decyzję zezwalającą na wycinkę 1 drzewa w Toszku,
1 decyzję zezwalającą na prowadzenie na terenie Gminy działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2. Podpisano akt notarialny dotyczący sprzedaży działki nr 152/22 położonej w Kotulinie,
której sprzedaż została dokonana w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.
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3. Wysłano 5 wezwań do zapłaty należności z tytułu czynszu dzierżawnego
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. Wysłano 480 upomnień.
4. Sporządzono 92 tytuły wykonawcze.
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