nr sprawy: ORG.0002.9.2020
Załącznik nr 4 do protokołu nr XXIV/2020
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 28.11.2020 r. do 16.12.2020 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 14 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 oraz
zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia
obszaru i granicy aglomeracji Toszek,
 ogłoszenia otwartego konkursu 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 w okresie od 11 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Młodszego Referenta Podatków i Opłat Lokalnych oraz wolne stanowisko
urzędnicze Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw
Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku
i informacji o wyniku naboru na powyższe stanowiska,
 obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym październik-grudzień
2020 r. w związku z przypadającym w sobotę 26 grudnia 2020 r. dniem ustawowo
wolnym od pracy – drugim dniem Świąt Bożego Narodzenia oraz koniecznością
zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie
Miejskim w Toszku w okresie rozliczeniowym od dnia 1 października 2020 r. do dnia
31 grudnia 2020 r.,
 ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 11 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym o:
- zarejestrowanie działalności gospodarczej – 1 wniosek;
- wpis zmiany działalności – 6 wniosków,
- zawieszenie działalności gospodarczej – 1 wniosek,
- zakończenie działalności gospodarczej - 3 wnioski.
3. Przesłano 2 przedsiębiorcom informacje potwierdzające dokonanie wnioskowanych przez
nich zmian w związku ze złożeniem wniosków o wpis/zmianę w Centralnej Ewidencji
i Informacji o działalności Gospodarczej za pośrednictwem przenośnej skrzynki
pocztowej.
4. Wszczęto kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Toszek, w 4 punktach sprzedaży. Do przedsiębiorców
wysłano stosowne zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
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5. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek
w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie
od dnia 11 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
6. W związku z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii
koronawirusa nie uznano celowości realizacji zadań publicznych w trybie tzw. „małych
grantów” pn.:
1) „Świąteczne warsztaty muzyczne”,
2) „Realizacja dwóch spektakli edukacyjno-kulturalnych dla dzieci pt.: „Rudolf i zaginione
prezenty” w formie transmisji na żywo (online) w czterech Przedszkolach na terenie Gminy
Toszek”.
7. Uznano celowość realizacji zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pn.:
„Tropem rycerza Mikołaja”.
8. Zawarto aneks do umowy o realizację zadania publicznego pn.: „I Toszecki koncert
Noworoczny – od muzyki sakralnej po koncertową”.
9. Złożono za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej 3 (cotygodniowe)
sprawozdania OP-3 dotyczące sposobu funkcjonowania żłobka w czasie pandemii, w tym
informacje o zawieszeniu/zamknięciu lub wznowieniu działalności placówek opieki
w wieku do lat 3.
10. Na wniosek podmiotu dokonano wykreślenia z Rejestru Działalności Regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Toszek prowadzonego przez Burmistrza Toszka.
11. Dokonano potwierdzenia 2 wniosków o profil zaufany ePUAP.
12. Wyrażono zgodę na zatrzymywanie się na przystankach, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Toszek dla przewoźnika.
13. Rozliczono przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek za IV kwartał br.
14. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowania poniżej 30 000 euro na zadania związane
z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Toszku, tj.::
- wykonywanie drobnych napraw w budynku Urzędu w 2021 r.,
- wykonywanie
przeglądów
i
stały
nadzór
konserwatorski
platformy
dla niepełnosprawnych w 2021 r.,
- wykonywanie przeglądów systemu alarmowego 2021 r.,
- świadczenie usług serwisu SMS, tj. usługi bezpłatnego powiadamiania mieszkańców
w 2021 r.,
- dostawę wody galonowej i dzierżawę dystrybutorów w 2021 r.,
- prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego agregatu prądotwórczego i instalacji
elektrycznej w 2021 r.,
- świadczenie usług serwisu centrali telefonicznej Rozszerzonego Systemu Pomocy
(RSP) w 2021 r.,
- wywóz odpadów komunalnych z budynku w 2021 r.
`

W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono 9 aktów zgonu,
 dokonano migracji do systemu Źródło 21 aktów stanu cywilnego,

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym
(od 28.11.2020 r. do 16.12.2020 r.)
Strona 2 z 5

nr sprawy: ORG.0002.9.2020

wydano z rejestru Źródło 86 odpisów aktów stanu cywilnego,
dokonano na wniosek transkrypcji 2 aktów urodzenia za granicą wraz z ich
uzupełnieniem i sprostowaniem,
- wezwano podmiot do uzupełnienia braków formalnych w złożonych wnioskach.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano:
 16 dowodów osobistych,
 wydano 4 zaświadczenia z ewidencji ludności potwierdzających zameldowanie
na pobyt stały, czasowy lub inny,
 dokonano 15 rejestracji miejsca pobytu stałego, czasowego oraz wymeldowania,
 prowadzone jest postępowanie administracyjne o wymeldowanie z miejsca pobytu
stałego,

pozostawiono bez rozpatrzenia wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej
z dowodami osobistymi,
 sporządzono sprawozdanie statystyczne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego za listopad 2020 r.
3. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na:
 sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu spalinowego
będącego na stanie jednostek OSP z terenu Gminy Toszek,
 świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej) dla jednostek OSP
z terenu Gminy Toszek, tj. OSP Toszek, Wilkowiczki, Kotulin, Ciochowice
i podłączenie linii do OSP Pniów,
 wywóz odpadów komunalnych z jednostek OSP z terenu Gminy Toszek w 2021 r.,
 położenie kafelek w łazience w strażnicy OSP Wilkowiczki.
4. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania poniżej 30 000 euro i zawarto zlecenia
na:
 dostawę:
 radiotelefonu na potrzeby OSP Ciochowice,
 zestawów naprawczych do masek BIOMASK na potrzeby OSP Toszek,
 części niezbędnych do naprawy hamulców w samochodzie Magirus będącym
na stanie OSP Toszek,
 wykonanie usługi:
 naprawy hamulców w samochodzie Magirus będącym na stanie OSP Toszek,
 kalibrację detektorów gazów będących na stanie OSP Toszek i OSP Kotulin.
-

W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia
z wolnej ręki na zadania pn.:
- „Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Toszek”,
- „Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Toszek”.
2. Przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zamówienia z wolnej ręki na zadania pn.:
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Toszek oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej
zbiórki odpadów”,
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3.
4.
5.
6.

7.

8.

- „Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Toszek” – zawarto
umowę.
Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Toszek i jej jednostek
organizacyjnych”.
Pozyskano 2.000.000,00 zł dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na budowę budynku Przedszkola w Kotulinie.
Przygotowano protest dotyczący odwołania od negatywnej oceny formalnej dla projektu
pn.: „Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności 8 w Toszku w celu
adaptacji go na mieszkanie socjalne”.
Przygotowano dokumenty niezbędne do podpisania umów o dofinansowanie projektów
pn.:
 „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek”,
 „Tworzenie i odnowa zieleni w Gminie Toszek”.
Dokonano zakupu:
 sprzętu tj. laptopów wraz z oprogramowaniem umożliwiającym wykonywanie pracy
w sposób zdalny,
 wyposażenia tj. serwerów wraz z oprogramowaniem WINDOWS i oprogramowania
do sporządzania kopii danych z serwera.
Prowadzone są działania związane z przygotowaniem kolejnego wydania gazety
samorządowej „Po troszku o Toszku”.

W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 9 zaświadczeń oraz 6 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 3 decyzje na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych
z funkcjonowaniem drogi.
2. Zawarto umowy na:
 realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Pniowie” oraz pełnienie
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla niniejszego zadania,
 zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy Toszek
w zakresie zadania: I – Miasto Toszek, II – Sołectwa: Kotulin i Proboszczowice, III –
Sołectwa: Ligota Toszecka, Pawłowice, Boguszyce, Płużniczka, Sarnów, IV– Sołectwa
Ciochowice, Pisarzowice, Wilkowiczki, Kotliszowice, V – Sołectwa: Pniów, Paczyna,
Paczynka, VI – odśnieżanie chodników w mieście Toszek.
3. Dokonano odbioru inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej
w Pisarzowicach”.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano:
 5 postanowień opiniujących wstępny podział nieruchomości (4 działki
w Pniowie i 1 działka w Kotulinie),
 decyzję zezwalającą na wycinkę drzewa w Toszku.
2. Zawarto:
 umowę dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości
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położonych w Toszku o numerach działek 1657/183, 1660/235 oraz 1662/183
zabudowanych kompleksem boisk sportowych „Moje boisko-Orlik2012”,
 umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Toszek na lata 2020-2023 z perspektywą do 2026 roku”.
3. Nabyto na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę położoną w Kotliszowicach
o powierzchni 0,4950 ha.
4. Przygotowano 9 zleceń dla sołectw Gminy Toszek na realizację zadań w ramach
wydatków funduszu sołeckiego.
5. Wysłano:
 5 wezwań do zapłaty z tytułu IV raty czynszu dzierżawnego w roku 2020,
 4 wezwania do zapłaty z tytułu rocznej opłaty czynszu dzierżawnego
za nieruchomości pod ogródkami warzywnymi.
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 228 wezwań, postanowień, decyzji, pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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