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Załącznik nr 4 do protokołu nr XXV/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 17.12.2020 r. do 26.01.2021 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 32 zarządzenia, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 i 2021
oraz zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 zmiany Zarządzenia w sprawie centralizacji rozliczeń w zakresie podatku
od towarów i usług Gminy Toszek oraz jej jednostek budżetowych,
 ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek w roku szkolnym 2020/2021,
zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2020/2021,
 powołania Komisji Konkursowych w celu zaopiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie 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., a także ogłoszenia
wyników niniejszych konkursów;
 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku,
 ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji
niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku oraz
wzorów spisów zdawczo-odbiorczych,
 utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021,
 powołania członków Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Tworzenie i odnowienie zieleni
w Gminie Toszek”,
 powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek oraz najem gminnych lokali
użytkowych,
 niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy
Toszek, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 3,
 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Toszek w 2021 roku”.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 13 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym o:
- zarejestrowanie działalności gospodarczej – 1 wniosek,
- wpis zmiany działalności – 7 wniosków,
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- zawieszenie działalności gospodarczej – 3 wnioski,
- wznowienia działalności gospodarczej – 1 wniosek,
- zakończenie działalności gospodarczej - 1 wniosek.
3. Zakończono 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 - kontrola nie
wskazała żadnych nieprawidłowości.
4. Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek
w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych, a także wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie
od dnia 11 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
5. Dokonano wpisu nowego podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – wydano
stosowne zaświadczenie.
6. Dokonano przekazania obiektu żłobka wraz z wyposażeniem nowemu operatorowi.
7. Dokonano potwierdzenia 10 wniosków o profil zaufany ePUAP.
8. 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.
9. Sporządzono i przesłano do Marszałka Województwa Śląskiego wykaz podmiotów
wykreślonych w 2020 r. z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Toszek prowadzonego przez Burmistrza Toszka.
10. Zawarto 7 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 2021.
11. Dokonano korekty noty obciążeniowej przewoźnika za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek
za IV kwartał 2020 r.
12. Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem
Urzędu Miejskiego w Toszku i zawarto umowy na 2021 r., tj. :
 pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem
na 2 zadania.
13. Zawarto umowy w ramach przeprowadzonych postępowań zwolnionych z obowiązku
stosowania Prawa zamówień publicznych na zadania związane z bieżącym
funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Toszku na rok 2021, tj.:
 prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego agregatu prądotwórczego
i instalacji elektrycznej,
 wywóz odpadów komunalnych z budynku Urzędu,
 świadczenie usług serwisu SMS, tj. usługi bezpłatnego powiadamiania mieszkańców,
 wykonywanie okresowych przeglądów i stałego nadzoru konserwacyjnego
platformy dla osób niepełnosprawnych,
 konserwację systemu alarmowego,
 świadczenie usług serwisu centrali telefonicznej Rozszerzonego Systemu Pomocy
(RSP),
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wykonywanie drobnych napraw i prac w budynku Urzędu.

W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 sporządzono 18 aktów zgonu,
 1 akt małżeństwa,
 1 zapewnienie o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego,
 dokonano migracji do systemu Źródło 73 aktów stanu cywilnego,
- wydano:
 z rejestru Źródło 185 odpisów aktów stanu cywilnego,
 1 zaświadczenie o stanie cywilnym,
- dokonano na wniosek transkrypcji 3 aktów urodzenia i 2 aktów zgonu za granicą
wraz z ich uzupełnieniem i sprostowaniem.
2. Z zakresu spraw obywatelskich:
 wydano:
 42 dowody osobiste,
 16 zaświadczeń z ewidencji ludności potwierdzających zameldowanie
na pobyt stały, czasowy lub inny,
 dokonano:
 22 rejestracji miejsca pobytu stałego, czasowego oraz wymeldowania,
 11 udostępnień danych jednostkowych na wniosek oraz wezwano do usunięcia
braków 3 podmioty,
 prowadzone jest postępowanie administracyjne o wymeldowanie z miejsca pobytu
stałego,
 sporządzono i wysłano:
 sprawozdanie
statystyczne
do
Śląskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
z zakresu urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa
publicznego za miesiąc grudzień 2020 r.,
 meldunek kwartalny do WOW w sprawie spisu wyborców,
 roczne sprawozdanie statystyczne DW1, DWQ2 i DW3 dotyczące zameldowań
cudzoziemców, meldunków czasowych oraz wyjazdów za granicę,
 4 informacje o liczbie ludności na koniec 2020 r.
3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
 sporządzono i podpisano aneks do umowy użyczenia z jednostkami OSP z terenu
Gminy Toszek,
 podpisano 8 umów zlecenia ze strażakami na konserwację samochodów
pożarniczych, sprzętu spalinowego, strażnic oraz pieca O.C.,
 zawarto porozumienie na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
dotyczące realizacji zadania pn.: „Dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych
na terenie Gminy Toszek realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach w godzinach pozasłużbowych w roku 2020”,
 sporządzono i przesłano:
 rozliczenie z wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu Wojewody
Śląskiego na zadania związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej
do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
 rozliczenie z wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu Wojewody
Śląskiego na zadania związane z przygotowaniem „Planu Szkolenia Obronnego”,
 sprawozdanie z realizacji zadania Akcji Kurierskiej w 2020 r.,
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym
(od 17.12.2020 r. do 26.01.2021 r.)
Strona 3 z 6

nr sprawy: ORG.0002.1.2021

„Plan kontroli Problemowych Realizacji Zadań Obronnych w Gminie Toszek w 2021
roku” do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
 „Ocenę stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie
Toszek 2020” do Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
Wszczęto 2 postępowania w celu nałożenia świadczenia osobistego.
Umorzono 1 świadczenie rzeczowe.
Dokonywano na bieżąco zakupu rękawiczek jednorazowych oraz maseczek
dla pracowników Urzędu w związku z rozwojem zakażeń spowodowanych
koronawirusem.
Przeprowadzono, rozstrzygnięto postępowania zwolnione z obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto umowy/zlecenia na:
 sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów strażackich i sprzętu
spalinowego będącego na stanie jednostek OSP w roku 2021,
 wykonanie badań lekarskich członkom jednostek OSP w roku 2021,
 odbiór odpadów komunalnych z jednostek OSP w roku 2021,
 przegląd urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody w budynku Urzędu Miejskiego
w Toszku w roku 2021,
 napełnienie tlenem medycznym 3 butli będących na stanie OSP Toszek,
 położenie płytek ceramicznych w łazience w budynku remizy OSP Wilkowiczki,
 dostawę:
 części do naprawy samochodu Magirus oraz wykonanie naprawy drabiny w tym
samochodzie będącym na stanie OSP Toszek,
 czterech opon do samochodu bojowego będącego na stanie OSP Toszek wraz
z montażem i wyważeniem kół,
 przeprowadzenie rocznego przeglądu technicznego drabiny w samochodzie
Magirus, będącym na stanie OSP Toszek.


4.
5.
6.

7.

W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przygotowano, rozstrzygnięto postępowanie zwolnione z obowiązku stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych i zawarto umowę na zadanie związane z wykonaniem
usługi polegającej na redakcji, składzie, przygotowaniu do druku oraz wydruku
12 numerów gminnej gazety samorządowej pn.: „Po troszku o Toszku”.
2. Przygotowano do Starostwa Powiatowego w Gliwicach wniosek na prace przy zabytku
wpisanym do gminnej ewidencji zabytków – „Prace remontowe przy cokole
na budynku Urzędu Miejskiego w Toszku”.
3. Przygotowano dokumentację do kontroli projektu „Budowa kanalizacji dla rejonu ulic
Ogrodowej, Młyńskiej, Wiejskiej, Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i Reymonta w Toszku”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
2014-2020.
4. Opracowano plan zamówień publicznych Gminy Toszek na rok 2021.
5. Złożono wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie:
 utworzenia Centrum Przesiadkowego na kwotę 3.500.000,00 zł,
 budowy dróg na kwotę 1.500.000,00 zł.
6. Wystąpiono do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o zaopiniowanie wniosku
do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę dawnej strażnicy
w Kotliszowicach na świetlicę wiejską na kwotę 530.000,00 zł.
7. Podpisano umowę z telewizją TVT na realizację materiałów dziennikarskich na temat
Gminy Toszek.
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8. Zorganizowano konkurs plastyczno-historyczny na plakat z okazji 100. rocznicy
Plebiscytu na Górnym Śląsku we współpracy z historykiem Toszka dla uczniów szkół
podstawowych w Gminie Toszek, Powiatu Gliwickiego oraz Gliwic.
9. Przygotowano umowę na recenzję tekstów przewidzianych do publikacji w piątym
numerze Rocznika Toszeckiego.
10. Zawarto umowy na asystę techniczną i serwis oprogramowania dziedzinowego
(AA_USC, Obsługa ewidencji ludności, program do obsługi rejestru wyborców).
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano:
 23 zaświadczenia oraz 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 8 decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 5 decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych
z funkcjonowaniem drogi,
 skierowania na zawarcie umowy:
 najmu lokalu komunalnego,
 najmu lokalu komunalnego po wykonaniu remontu na koszt własny przyszłego
najemcy,
 najmu na czas nieokreślony dla lokalu użytkowego,
 skierowanie na wykonanie remontu komunalnego na koszt własny przyszłego
najemcy.
2. Zawarto na rok 2021 umowy w zakresie:
 utrzymania i porządku na terenie miasta i gminy Toszek,
 zarządzania i utrzymania Cmentarza Komunalnego w Toszku,
 administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym.
3. Podpisano zlecenia na:
 opracowanie projektu ruchu wprowadzającego na drodze wojewódzkiej nr 907
ul. Dworcowej w Toszku „przystanek komunikacji miejskiej”,
 opracowanie projektu ruchu wprowadzającego na drodze gminnej nr 620032 S
ul. Poprzecznej w Toszku progu zwalniającego.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Wydano decyzję o podziale nieruchomości w Boguszycach.
2. Zawarto umowę dzierżawy nieruchomości położonej w Proboszczowicach na cele rolne
na okres 10 lat.
3. Nabyto na majątek Gminy Toszek:
 na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego na rzecz Gminy Toszek w drodze komunalizacji
13 działek o łącznej powierzchni 1.1864 ha, w tym w:
 Toszku: 7 działek (część ul. Harcerskiej, Karola Miarki, Wąskiej, G.Morcinka),
 Ligocie Toszeckiej: 1 działka (droga-dojazd do pól),
 Kotulinie: 1 działka (rolna),
 Płużniczce: 1 działka (dojazd do pól),
 Paczynie: 3 działki (tereny Bz),
 w drodze umowy sprzedaży 1 działkę o pow. 0,0050 ha w Paczynie (część ulicy plac
Drzewny).
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4. Zawarto umowę w ramach postępowania z wolnej ręki na zadanie pn.: „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie Gminy Toszek oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych” na okres od 4.01.2021 r. do 31.03.2021 r.
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 235 wezwań, postanowień, decyzji, pism ogólnych dotyczących podatków oraz
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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