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WSTĘP
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm., dalej: „u.s.g.”) raport o stanie danej jednostki samorządu
terytorialnego jest sporządzany przez organ wykonawczy tej jednostki, a następnie przekładany
organowi stanowiącemu w terminie do dnia 31 maja każdego roku.
Raport o stanie gminy jest stosunkowo nową instytucją o charakterze informacyjnym,
sprawozdawczym oraz społeczno-partycypacyjnym, wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją
samorządowej ustawy ustrojowej, obejmującą podsumowanie działalności organu wykonawczego
(w tym przypadku: burmistrza) w roku poprzednim, w tym w szczególności sposób realizacji:
1) polityk, programów i strategii,
2) uchwał rady,
3) budżetu obywatelskiego.
Gmina Toszek ma charakter miejsko-wiejski1, położona jest w północno-zachodniej
części województwa śląskiego, w północnej części powiatu gliwickiego. Powierzchnia jednostki
zajmuje 9982 ha (w tym 70% - użytki rolne, 16% -lasy)2 i stanowi prawie 15% powierzchni
powiatu gliwickiego3.
Tabela 1
Gminy powiatu gliwickiego
Lp.

Gmina
(nazwa)

Rodzaj gminy
(charakter)

Ludność4

Powierzchnia

1.

Knurów

miejska

38 859

33,95 km²

2.

Pyskowice

miejska

18 563

30,89 km²

3.

Sośnicowice

miejsko-wiejska

8 682

116,50 km²

4.

Toszek

miejsko-wiejska

9 433

99,82 km²

5.

Gierałtowice

wiejska

11 624

38,06 km²

6.

Pilchowice

wiejska

11 451

69,83 km²

7.

Rudziniec

wiejska

10 613

159,14 km²

8.

Wielowieś

wiejska

5 903

116,18 km²

Herb

źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych na stronie: https://www.polskawliczbach.pl/powiat_gliwicki

W skład, której wchodzi miasto oraz wsie, przy czym siedzibą władz jest miasto
Dane udostępnione na oficjalnej stronie Gminy Toszek www.toszek.pl
3 Powierzchnia powiatu gliwickiego (bez miasta Gliwice) jest równa 664,37 km 2
4 Dane według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. pobrane z banku danych lokalnych Głównego Urzędu
Statystycznego https://bdl.stat.gov.pl/BDL/d
1
2
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Raport zawiera najważniejsze informacje dotyczące mienia komunalnego i jego
wykorzystania, realizacji budżetu ze wskazaniem najważniejszych źródeł dochodów/przychodów
i wykonanych wydatków/rozchodów w 2020 roku oraz funkcjonowania jednostki samorządu
terytorialnego w istotnych dla niej dziedzinach. Uzupełnieniem przedstawionych w raporcie
informacji mogą być comiesięczne sprawozdania z działalności Burmistrza Toszka, stanowiące
załączniki do protokołów z sesji Rady Miejskiej w Toszku, które znajdują się w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Toszek.
Rok 2020 miał być czasem szczególnym, pełnym interesujących wydarzeń kulturalnych
wzbogacających ofertę kulturalną i turystyczną Gminy Toszek, jednak ogłoszenie stanu epidemii
wirusa Sars-CoV-25 przekreśliło zdecydowaną większość planów władz gminy oraz wymusiło
dokonanie pewnych przesunięć w budżecie Gminy Toszek celem pokrycia wydatków związanych
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się oraz skutkom epidemii COVID-19. Obecna sytuacja
epidemiologiczna jest pewnego rodzaju sprawdzianem, bowiem pozwala dokonywać weryfikacji
sprawności (organizacyjnych, zarządzających, technicznych itp.) poszczególnych samorządów
w szczególnym czasie, jakim jest epidemia. Podejmowane obecnie działania i ponoszone wydatki
będą miały swoje odzwierciedlenie w kolejnych latach funkcjonowania poszczególnych gmin,
powiatów i województw.

Stan zagrożenia epidemicznego (ogłoszony na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego, Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.) został odwołany po niespełna tygodniu
i zmieniony w stan epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491
z późn. zm.).
5
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Rozdział I
Ogólne informacje o działalności Burmistrza Toszka w roku 2020
1. Ogólne dane finansowe
Informacje o sytuacji finansowej pozwalają na racjonalne gospodarowanie środkami
publicznymi, poniżej przedstawione zostają podstawowe dane, odzwierciedlające sytuację
ekonomiczną Gminy Toszek.
W 2020 r. zrealizowane przychody i dochody ogółem wyniosły 53.580.010,16 zł6,
co stanowi 100,9% planu dochodów, natomiast wydatki wykonano w kwocie 48.783.230,34 zł,
co stanowi 92,1% planowanych wydatków na rok 2020.
Główne źródła dochodów budżetu Gminy Toszek stanowią: dotacje z budżetu państwa
(na zadania własne i zlecone – 37%), subwencja ogólna (27%), udziały w podatkach dochodowych
od osób fizycznych (13%) oraz podatek od nieruchomości (8%). Uzupełniającym źródłem
dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz pozyskiwane fundusze
strukturalne, w tym środki zagraniczne (głównie unijne) na dofinansowanie projektów miękkich
(prospołecznych, edukacyjnych) oraz wielu zadań inwestycyjnych.
Tabela 2
Wybrane dane budżetowe Gminy Toszek – zestawienie głównych źródeł dochodu
budżetu Gminy Toszek w roku 2020

Kategorie głównych źródeł dochodów
budżetu Gminy Toszek

Lp.

Wysokość wpływów do budżetu
w roku 2020
(w zł)

(w %)

1.

Dotacje z budżetu państwa (na zadania własne i zlecone
z zakresu administracji publicznej)

19.662.367,92

37

2.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

14.372.728,00

27

3.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

7.199.327,00

13

4.

Podatek od nieruchomości

4.225.721,18

8

5.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2.722.788,00

5

6.

Dochody ze źródeł zagranicznych, w tym Unii Europejskiej

2.400.437,03

4

7.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

77.493,76

1

8.

Inne

2.919.147,27

5%

źródło: opracowanie własne

Dla porównania wysokość dochodów ogółem w roku 2019 wyniosła: 43.693.672,50 zł (tj. o 9.886.337,66 zł
mniej niż w roku 2020).
6
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Szczegółowe dane, tj. wyszczególnienie źródeł dochodów oraz wydatków Gminy Toszek
określone zostały w Zarządzeniu nr 0050.53.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego budżetu Gminy Toszek za rok 2020, sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku" za rok 2020
oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2020 r. (dostępne
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Toszek).
Wykres 1
Dochody Gminy Toszek w 2020 r. a wydatki faktycznie wykonane w roku 2020

nadwyżka operacyjna

źródło: opracowanie własne na podstawie Zarządzenia Burmistrza Toszka nr 0050.53.2021 z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2020,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2020 r.7

W 2020 r. wydatkowano kwotę 48.782.230,24 zł (tj. o 4.203.901,24 zł mniej niż zakładano).
Różnica między dochodami bieżącymi (53.580.010,16 zł) a wydatkami bieżącymi (48.782.230,24 zł)
stanowi tzw. nadwyżkę operacyjną. Rok 2020 Gmina Toszek zamknęła z nadwyżką operacyjną
na poziomie 7,9% dochodów ogółem (wysokość nadwyżki: 4.203.901,34), co uważa się za wynik
bardzo dobry.

7

Zarządzenie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Toszek.
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Na ukształtowanie się nadwyżki na w/w poziome miało wpływ w szczególności:
1) zwiększenie wysokości dochodów w stosunku do planowanych, poprzez:
a) wzrost wysokości otrzymanych dotacji z budżetu Państwa, przykładowo:
− na merytoryczną organizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Toszku
(kwiecień 2020 r.),
− na merytoryczną organizację wyborów prezydenckich w 2020 r. (II tury),
− podejmowanie działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19,
b) uzyskanie dotacji z tzw. „tarczy antykryzysowej” w wysokości 151.025,81 zł w formie
zwolnienia z opłacenia 50% należności z tytułu składek ZUS w miesiącach marzec,
kwiecień i maj 2020 r.;
c) otrzymanie zwrotu niewykorzystanych w roku 2019 dotacji celowych przekazanym
podmiotom zewnętrznym na organizację zadań publicznych, w szczególności:
− w 2020 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach pełniąca funkcję
organizatora publicznego transportu zbiorowego zwróciła kwotę w wysokości
90.609,81 zł;
− w 2020 r. podmiot prowadzący żłobek w Toszku zwrócił niewykorzystaną kwotę
dotacji w wysokości 91.700,00 zł;
− łączna kwota (niewykorzystana kwota dotacji wraz z odsetkami) podlegająca zwrotowi
do budżetu Gminy Toszek w roku 2020 w związku z organizacją zadań publicznych
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
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) wyniosła 4.304,33 zł;
2) odstąpienie od realizacji części zaplanowanych na 2020 r. zadań/działań/ programów/
inwestycji z przyczyn niezależnych od organu, przykładowo:
a) w 2020 r. nie realizowano „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn
zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat”, ponieważ ze względu
na zaangażowanie podmiotów leczniczych w walkę z epidemią, pomimo wysłania
pisemnych zaproszeń i dwukrotnego przedłużania terminu składania ofert, żadna
placówka medyczna w promieniu 18 km nie była zainteresowana wzięciem udziału
w otwartym konkursie ofert na realizację przedmiotowego zadnia (moduł II
– diagnostyka);
b) zrezygnowano z realizacji dwóch projektów zgłoszonych w ramach Toszeckiego Budżetu
Obywatelskiego, tj.:
− Budowa studni głębinowej wraz z buforem wodnym na boisku sportowym w Paczynie - koszt
projektu określono na 25.000,00 zł. W ramach projektu zaplanowano budowę studni
głębinowej z buforem wodnym na boisku LKS w Paczynie. Pomimo usilnych starań
toszeckiego samorządu zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r. – ogłoszono konkurs
na realizację zadania – nikt nie wziął w nim udziału, firma zewnętrza wyceniła
inwestycję na wydatek rzędu 70.000,00 zł;
− Toszeckie kino plenerowe – koszt projektu określono na 17.000,00 zł. W ramach projektu
zaplanowano organizację czterech wakacyjnych sesji kina plenerowego na toszeckim
zamku. Z uwagi na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii
koronawirusa i brakiem możliwości przewidzenia rozwoju tej sytuacji zrezygnowano
z realizacji przedmiotowego projektu;
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3)
4)

c) w ramach zadania „Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego” nie poniesiono żadnych
wydatków w roku 2020 w związku z przedłużającą się procedurą rozpatrzenia wniosku
o przeklasyfikowanie gruntów (zaplanowano wydatek rzędu 208.000,00 zł);
przesuniecie terminu realizacji poszczególnych etapów zadań (projektów/inwestycji)
wieloletnich (długoterminowych) na inny termin (rok);
ponadplanowe środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych
w wysokości 2.722.788,00 zł, które przeznaczone zostaną na budowę przedszkola w Kotulinie
w latach następnych, tj. 2021-2022.
Wykres 2
Wysokość nadwyżki operacyjnej Gminy Toszek w latach 2018-2020

Wysokość nadwyżki operacyjnej Gminy Toszek
w latach 2018-2020 (ujęcie procentowe)
9,00%

7,90%

8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%

2,80%

2,00%

1%

1,00%
0,00%
rok 2018

rok 2019
rok 2018

rok 2019

rok 2020
rok 2020

źródło: opracowanie własne

Uzyskane dochody determinują poziom wydatków budżetowych na zaspokajanie potrzeb
społeczności lokalnej. Największy strumień środków przeznaczany był w 2020 r. na oświatę
i wychowanie oraz edukację i opiekę wychowawczą (31% wydatków ogółem) i poziom
ten utrzymuje się w ostatnich latach na porównywalnym poziomie.
Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie i pomocy społecznej w roku 2020
wyniosły łącznie 30% wszystkich wydatków. W porównaniu z rokiem 2019 w roku 2020
zwiększyły się wydatki na transport (7%), z kolei wydatki na administrację publiczną oraz
wydatki związane z gospodarką komunalną, ochroną środowiska i gospodarką mieszkaniową
utrzymują się na tym porównywalnym poziomie, co najlepiej prezentuje poniższy wykres.
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Wykres 3
Strumienie wydatków Gminy Toszek w roku 2019 i 2020 – porównanie

Strumienie wydatków Gminy Toszek w roku 2019 i 2020
- porównanie
40%

36%

rok 2019

rok 2020

35%

31%
30%

26%
25%

23%

20%

15%

15%

11%

12%

11%

10%

7%
5%

4% 4%

5%

4%

3%

3% 3%
1% 1%

źródło: opracowanie własne
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Tempo rozwoju Gminy Toszek (mierzone wysokością nakładów inwestycyjnych)
jest rozłożone w czasie. Pomimo pandemii koronawirusa wartość wydatków inwestycyjnych
Gminy Toszek w roku 2020 pozostała na podobnym poziomie co w roku poprzednim (2019)
- wyniósł 3.757.765,99 zł, co stanowi około 8% wydatków budżetu i jest o 1% wyższy w stosunku
do roku 20198. Wynika to z faktu realizacji wielu zadań inwestycyjnych. Można wnioskować,
iż wielkość ta będzie utrzymywała tendencję wzrostową w najbliższych latach (na wykresie
zaznaczono niebieską kropkowaną linią prognozowaną tendencję wzrostową dynamiki rozwoju
– linia trendu). Utrzymująca się (od roku 2017) tendencja wzrostowa związana jest z faktem,
iż Gmina Toszek jest w trakcie realizacji dużych inwestycji wieloletnich (rozłożonych w czasie,
których termin zakończenia wskazano na rok 2021 lub 2022), a dodatkowo sukcesywnie
podejmuje mniejsze (bieżące) działania inwestycyjne oraz rozpoczyna kolejne (nowe)
przedsięwzięcia (projekty). Poniżej wskazano najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne,
których szacunkowa wartość całkowita wpływa na utrzymanie się rosnącej tendencji tempa
rozwoju Gminy Toszek:
1) „Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku” – wieloletnia inwestycja,
której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie obiektów budowlanych oraz uzyskanie
od właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego stosownych dokumentów
uprawniających do przystąpienia do użytkowania obiektów, w tym w szczególności
przebudowę drogi gminnej - ul. Dworcowej w Toszku, budowę parkingu, budowę przystanku
autobusowego oraz elementów małej architektury (okres realizacji do 30.06.2022 r.)
– w 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych – jedynie podpisano umowę
na dofinansowanie zadania oraz przeprowadzono procedurę przetargową, opracowano
dokumentację projektową (techniczną);
2) „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek” - celem projektu jest przebudowa pięciu
skwerów na terenie Toszka: skwer ul. Tarnogórska, skwer ul. Krasińskiego, skwer ul. Gustawa
Morcinka, obszar przy cmentarzu katolickim, obszar podzamcza (okres realizacji do końca
2022 r.) – w 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych – jedynie podpisano
umowę na dofinansowanie zadania oraz rozpoczęto procedurę przetargową;
3) „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek” – celem projektu
jest wymiana 1.216 opraw świetlnych na terenie Gminy Toszek (okres realizacji do końca
2021 r.) – w 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych – dokonano niezbędnych
uzgodnień z właścicielami infrastruktury oraz wszczęto procedurę przetargową;
4) „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Kotulinie” – w 2020 r. poniesiono koszty
w wysokości 36.928,40 zł związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej
oraz dokonaniem pomiarów sieci hydrantowej w rejonie projektowanego przedszkola.
Szacunkowa wartość projektu: 3.156.000,00 zł. Planowany okres zakończenia inwestycji:
do końca 2022 r. Ponadplanowe środki finansowe otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu
Inwestycji lokalnych w wysokości 2.722.788,00 zł przeznaczone zostaną na budowę przedszkola
w Kotulinie w latach następnych, tj. 2021-2022.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zadań inwestycyjnych
został szczegółowo opisany w Zarządzeniu nr 0050.53.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego budżetu Gminy Toszek za rok 2020, sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku" za rok 2020
oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2020 r. (dostępne
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Toszek).

W roku 2019 wysokość nakładów inwestycyjnych wyniosła 3.559.953,05 zł, tj. o 197.812,94 zł mniej niż
w roku 2020
8
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Wykres 4
Tempo rozwoju Gminy Toszek – wysokość nakładów inwestycyjnych w latach 2017 – 2020
(porównanie z zaznaczoną linią trendu)

źródło: opracowanie własne

Dynamika wzrostu nakładów inwestycyjnych w stosunku do lat poprzednich kształtuje się
następująco:
− w roku 2017 – 96,03%,
− w roku 2018 – 84,48%,
− w roku 2019 – 165,47 %,
− w roku 2020 – 105,56%.
Inwestycje zrealizowane przez toszecki samorząd w 2020 r. zostały wskazane w pkt 2 niniejszego
rozdziału.
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2. Wydatki inwestycyjne
Oświetlenie:
− w ramach poprawy efektywności energetycznej rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego
przy ul. Ogrodowej w Pisarzowicach oraz placu zabaw z zastosowaniem energooszczędnych
opraw wykonanych w technologii LED (dokumentację techniczną wykonano w 2019 r.).
W ramach przedmiotowej rozbudowy w 2020 r.:
✓ wykonano budowę linii kablowej z istniejącego słupa, w celu zasilenia nowobudowanej linii
kablowej,
✓ w celu ułożenia kabli zasilających oraz dokonania przejść pod drogami za pomocą rur
ochronnych wykonano niezbędne w tym celu wykopy,
✓ dokonano zakupu 6 szt. słupów oświetleniowych stalowych o przekroju okrągłym,
✓ zamontowano 6 szt. wysięgników jednoramiennych o długości 50 cm,
✓ zakupiono 6 szt. opraw oświetlenia ulicznego LED o mocy 98W.
Koszt inwestycji wyniósł: 44.280,00 zł.
Rysunek 1
Wykonane oświetlenie przy ul. Ogrodowej w Pisarzowicach

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Drogownictwo:
− w roku 2020 przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, o łącznej
powierzchni ubytków 1.760 m2 za cenę 147.206,40 zł;
− w roku 2020 wykonano ponadto modernizację drogi gminnej ul. Górnej w Pniowie, stanowiącej
dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W ramach modernizacji nawierzchnia
bitumiczna została zastąpiona nową.
Wartość inwestycji to 342.413,81 zł, w tym koszt opracowania projektu modernizacji drogi
wyniósł: 17.835,00 zł, wartość wykonania przebudowy drogi opiewała na kwotę: 318.428,81 zł,
natomiast nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji wyniósł: 6.150,00 zł.
Rysunek 2
Modernizacja ul. Górnej w Pniowie

PRZED MODERNIZACJĄ

PO MODERNIZACJI

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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− w roku 2020 Gmina Toszek we współpracy z Powiatem Gliwickim w ramach
„Inicjatywy Samorządowej” wykonała budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2913S
- ul. Wiejska w Paczynie – etap VI za kwotę 257.284,17 zł.
Rysunek 3
Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Paczynie

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Budowy i modernizacje obiektów
−

w 2020 r. w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja Urzędu Miejskiego w Toszku - remont
pomieszczeń budynku ratusza (etap II – sala narad)” wykonano roboty budowlane, których
zakres obejmował w szczególności:
✓ wykucie z muru ościeżnic oraz podokienników,
✓ powiększenie otworu na drzwi,
✓ usunięcie gruzu wraz z jego utylizacją,
✓ gruntowanie posadzki,
✓ wykonanie warstwy wyrównawczej posadzki,
✓ układanie posadzki drewnianej wraz z jej lakierowaniem,
✓ uzupełnienie nadproży i ścian po wymianie drzwi,
✓ wykonanie tynków uzupełniających,
✓ gruntowanie ścian,
✓ wykonanie gładzi ,
✓ montaż parapetów,
✓ dwukrotne malowanie ścian,
✓ dostawę i montaż ściany przesuwnej,
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✓ dostawę i montaż drzwi wewnętrznych,
✓ wykonanie instalacji elektrycznej,
✓ przebudowę instalacji c.o.
Koszt modernizacji wyniósł: 201.899,36 zł.
Rysunek 4
Sala Sesyjna znajdująca się na II piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku przed modernizacją

PRZED MODERNIZACJĄ

PRZED MODERNIZACJĄ

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Rysunek 5
Sala Sesyjna znajdująca się na II piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku po modernizacji

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

− w roku 2020 wykonano roboty budowlano-instalacyjne w zakresie sieci kanalizacyjnych,
wodociągowych oraz robót ziemnych, drogowych, elektrycznych, elektrotechnicznych
związanych z realizacją rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Toszek.
Prace zostały podzielone na III zadania:
1) Zadanie I - Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale,
Piastowska i Limanowskiego, oraz sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Młyńskiej w Toszku; zakres
robót obejmował:
• budowę
sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie budynków
mieszkalnych oraz działek budowlanych zlokalizowanych w Toszku w rejonie
następujących ulic: Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale. Projektowana kanalizacja
sanitarna została połączona z kanalizacją istniejącą. Ścieki z budynków oraz działek
odprowadzane są grawitacyjnie rurami kanalizacyjnymi do lokalnej przepompowni,
a następnie ciśnieniowo poprzez studnie rozprężne do istniejącej kanalizacji
grawitacyjnej. Projekt swym zakresem obejmował lokalizację i rozwiązania techniczne
budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz odcinków tłocznych sieci
kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z obiektami inżynierskimi;
• budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Młyńskiej w Toszku.
2) Zadanie II - Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa
Morcinka w Toszku, zakres robót obejmował: budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Tarnogórskiej, Gliwickiej i Gustawa Morcinka w Toszku - PVC Ø 200 oraz PVC Ø .
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3) Zadanie III - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ulic: Eichendorffa,
Curie-Skłodowskiej i Reymonta w Toszku, zakres robót obejmował: budowę sieci kanalizacji
sanitarnej umożliwiającej podłączenie budynków mieszkalnych oraz działek budowlanych
zlokalizowanych w Toszku w rejonie ulic: Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i Reymonta
oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w pasach drogowych tych
dróg.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3.097.404,55 zł, natomiast w roku 2020 wydatkowano
kwotę w wysokości 2.592.140,57 zł (różnica wydatkowana w latach wcześniejszych).
Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) - Oś priorytetowa
V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów” - Działanie 5.1 „Gospodarka
wodno–ściekowa” - Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno–ściekowa – ZIT”, w wysokości
95% kosztów kwalifikowanych.
Rysunek 6
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Toszek

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

− w roku 2020 dokonano remontów lokali i budynków będących własnością Gminy Toszek
na łączną kwotę: 67.537,18 zł, w tym:
✓ remont jednej ściany elewacji budynku przy ul. Wiejskiej 17 w Sarnowie - 10.500,00 zł;
✓ remont pomieszczenia gospodarczego przy ul. Wiejskiej 17 w Sarnowie - 2.333,90 zł;
✓ remont lokalu mieszkalnego przy ul. Gromadzkiej w Ligocie Toszeckiej - 2.232,45 zł;
✓ remont lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 14 w Toszku - 2.500,00 zł;
✓ remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. K. Miarki 3 w Toszku - 4.845,40 zł;
✓ remont głowicy komina w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 19 w Toszku
- 3.024,00 zł;
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✓ wymiana uszkodzonej instalacji wodnej w budynku przy ul. Wiejskiej 1 w Płużniczce
- 12.990,25 zł;
✓ remonty dachów - 3.480,48 zł;
✓ techniczne utrzymanie budynków (w tym w szczególności: udrażnianie kanalizacji,
wymiany klap dymowych, usuwanie awarii itp.) - 25.630,70 zł.
−

w roku 2020 przeprowadzono także modernizację obiektu toszeckiego zamku poprzez
realizację n/w inwestycji:
1) remont wraz z programem postępowania konserwatorskiego uszkodzeń bastei
zabytkowego Zamku w Toszku, w ramach którego zostały wykonane roboty budowlane
polegające na naprawie bastei oraz bastei alkowy, elementów muru obronnego zamku
– inwestycja została dofinansowana ze Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Katowicach w wysokości 53.800,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 74.002,90 zł;
Rysunek 7
Etapy remontu bastei toszeckiego zamku

źródło: archiwum Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”

2) cyklinowanie parkietów i malowanie podłóg w pomieszczeniach zamkowych – inwestycja
dofinansowana ze środków Powiatu Gliwickiego w wysokości 16.000,00 zł. Całkowity
koszt inwestycji wyniósł 39.500,00 zł;
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3) zakupiono 25 domków wystawienniczych na potrzebę lokalnego wydarzenia kulturalnego.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 57.564,00 zł, z czego wydatek poniesiony w 2020 r.
wyniósł 20.937,00 zł (podpisano umowę o przyznanie pomocy finansowej
z Województwem Śląskim, jednak z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną
związaną z możliwością zakażenia koronawirusem COVID-19 decyzja o przyznaniu dotacji
oraz jej wysokości została przełożona na rok 2021 ze względu na brak możliwości
organizacji w 2020 r. imprez kulturalnych, na których wykonane domki mogłyby zostać
zaprezentowane);
Rysunek 8
Domek wystawienniczy zakupiony w 2020 r. – zdjęcie wykonano podczas próbnego montażu

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

−

w ramach bieżących remontów miały miejsce również prace w gminnych obiektach
oświatowych, m.in. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku (remont łazienki
dla pracowników, wykonanie instalacji, montaż i uruchomienie monitoringu zewnętrznego,
wymiana 7 szt. drzwi do sal lekcyjnych, czy malowanie korytarza przy sali gimnastycznej)
– całkowity koszt w/w prac wyniósł: 31.308,70 zł (całość poniesiona ze środków własnych
placówki). Dodatkowo dzięki udziałowi w „Narodowym programie czytelnictwa” uzyskano
dofinansowanie w wysokości 12.000,00 zł na zakup regałów i pozycji książkowych
do biblioteki szkolnej. Całość tej inwestycji wyniosła 15.000,00 zł;

− dzięki realizacji projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - w 2020 r. zakupiono
25 laptopów dla placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Toszek,
co umożliwiło realizację podstawy programowej w trybie zdalnym;
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− w roku 2020 wybudowano także plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Paczynie
– całkowity koszt inwestycji wyniósł: 46.876,42 zł.
Rysunek 9
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Paczynie

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

3. Bezpieczeństwo publiczne
Mając na uwadze dobro mieszkańców Gminy Toszek konieczne jest zapewnienie
odpowiednich warunków chroniących ich życie i zdrowie oraz mienie wspólnoty lokalnej.
Ważną instytucją stojącą na straży bezpieczeństwa publicznego w Gminie Toszek
są Ochotnicze Straże Pożarne (dalej: „OSP”) – umundurowane, wyposażone w specjalistyczny
sprzęt jednostki ratownicze, przeznaczone w szczególności do walki z pożarami, klęskami
żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, do których zadań należy w szczególności:
− gaszenie pożarów;
− ratownictwo techniczne - w szczególności na drogach;
− ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt oraz zagrożonego mienia;
− oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych;
− prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym podczas powodzi;
− usuwanie skutków zdarzeń w szczególności po przejściu anomalii pogodowych i udzielanie
pomocy socjalnej poszkodowanym.
Na terenie Gminy Toszek działa 5 jednostek OSP, które ściśle współdziałają z jednostkami
organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu
zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa lub wspomagają sąsiednie obszary w ramach
obwodów operacyjnych lub uzgodnień o pomocy wzajemnej. Jednostki OSP z terenu
Gminy Toszek dysponują niezbędnym wyposażeniem, który w miarę możliwości finansowych
Gminy Toszek, przy wsparciu środków zewnętrznych, jest sukcesywnie wymieniany na nowszy
oraz uzupełniany.
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W ramach współpracy Burmistrza Toszka z OSP z terenu Gminy Toszek w roku 2020,
celem poprawy wyposażenia i stopnia przygotowania członków OSP do prowadzenia działań
ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożeń:
1) zakupiono sprzęt i wyposażenie przedmiotowych jednostek, tj. zestawy naprawcze
do masek Fenzy, drabinę nasadkową, wyposażenie do torby R1, pasy strażackie bojowe, latarki
kątowe, tłumice gumowe, pralkę automatyczną, kombinezony chroniące przed ukąszeniami
owadów, zatrzaśniki duże, szafę suszącą, płyn do prania ubrań specjalnych, opony
do samochodu pożarniczego, ubrania koszarowe, buty specjalne, węże do motopompy, mostek
przejazdowy, flary ostrzegawcze, radiotelefon oraz akumulatory do radiotelefonu, lampy
stroboskopowe, akumulatory do samochodów pożarniczych, hełm strażacki, półmaski
ochronne, czy zestaw kominiarski. Dodatkowo na bieżąco dokonywane były drobne zakupy
podstawowego sprzętu i wyposażenia. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy
Toszek na rok 2020 przyczyniły się do utrzymania w/w jednostek – na bezpieczeństwo
publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2020 r. wydatkowano łącznie z budżetu Gminy Toszek
kwotę w wysokości 342.678,83 zł (co stanowi 87% planu);
Rysunek 10
Sprzęt zakupiony dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Toszek:
kombinezony chroniące przed ukąszeniem owadów (po lewej), hełm strażacki (po prawej),
drabina nasadkowa (na dole)

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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2) zlecono wykonanie przeglądów technicznych oraz napraw sprzętu i wyposażenia wszystkich
jednostek OSP znajdujących się na terenie Gminy Toszek,
3) zlecono położenie płytek ceramicznych w łazience w budynku strażnicy OSP Wilkowiczki;
Rysunek 11
Wyremontowana łazienka w budynku strażnicy OSP Wilkowiczki - 2020 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

4) zakupiono 16 masek pełnotwarzowych z pochłaniaczami dla Formacji Obrony Cywilnej
z terenu Gminy Toszek;
5) przeprowadzono „głośne” testy systemu ostrzegania i alarmowania ludności oraz wykonano
konserwację systemu ostrzegania i alarmowania (koszt wyniósł: 3.321,00 zł, w tym 900,00 zł
przekazane przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach);
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6) w związku z inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Ogrodowa, Młyńska, Wiejska,
Podwale, Piastowska i Limanowskiego, oraz sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Młyńskiej w Toszku”,
wskazanej w pkt 2 niniejszego rozdziału, podłączono budynek OSP Toszek do kanalizacji
(koszt inwestycji wyniósł: 17.159,93 zł);
7) w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. zrealizowano (wyłoniony w 2019 r.)
projekt „Bezpieczny strażak – Bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek”, którego celem był zakup
6 kompletów strażackich ubrań specjalnych dla OSP Toszek (szczegóły w rozdziale IV).
Wymienione wyżej zadania miały na celu poprawę wyposażenia i stopnia przygotowania
członków OSP do prowadzenia działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożeń,
popularyzację wśród ludności (zwłaszcza dzieci) roli straży pożarnej oraz prezentację nowego
sprzętu.
Podstawową potrzebą człowieka jako jednostki jest poczucie bezpieczeństwa. Celem
organów gminy jej ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności
na szczeblu lokalnym. Współpraca z Policją - podstawową uzbrojoną służbą mundurową
- z pewnością przyczynia się do realizacji tego celu. W roku 2020 na mocy zawartego
porozumienia Gmina Toszek dofinansowała dodatkowe służby patrolowe Policji realizowane
przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach na terenie Gminy Toszek poza
godzinami służbowymi – na ten cel Gmina Toszek przekazała środki finansowe w wysokości
17.000,00 zł. Jak widać wieloletnia współpraca ze służbami mundurowymi przynosi oczekiwane
efekty9.
Dodatkowo w ramach współpracy z jednostkami Policji przeznaczono środki finansowe
z budżetu Gminy Toszek: - na nagrody za szczególne osiągnięcia dla policjantów Komendy
Miejskiej w Pyskowicach – łączna kwota dofinansowania Policji w 2020 r. wyniosła 3.000,00 zł.
4. Przeciwdziałanie epidemii koronawirusa
Szczególnym dobrem wymagającym ochrony ze strony administracji publicznej
jest bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego. W obowiązujących rozwiązaniach legislacyjnych
gminy otrzymały niezależność i swobodę podejmowania decyzji w zakresie podejmowanych
działań, które jednak powinny być podporządkowane przypisanym im zadaniom.
Analiza ustawowych działań i zadań gmin wskazuje, że bezpośrednio lub pośrednio wpływają
one na poziom bezpieczeństwa publicznego.
Pandemia COVID-19 spowodowała gwałtowny wzrost potrzeb humanitarnych w roku,
w którym już wcześniej stanęliśmy w obliczu bezprecedensowego poziomu potrzeb i zagrożeń.
W związku w w/w epidemią koronawirusa w 2020 r. w Gminie Toszek podjęto
n/w działania mające na celu zwalczenie lub ograniczenie rozwoju choroby wywoływanej szybko
rozprzestrzeniającym się wirusem Sars-CoV-2:
1) przekazano gminnym jednostkom organizacyjnym środki ochrony indywidualnej, tj. płyny
do dezynfekcji, maseczki jednorazowe oraz termometry bezdotykowe;
2) zakupiono – na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku – niezbędne środki ochrony
indywidualnej, tj. płyny do dezynfekcji rąk, maseczki jednorazowe oraz wielokrotnego użytku
oraz 2 lampy dezynfekujące – za kwotę 20.844,77 zł;

Wchodząc na ogólnodostępną stronę internetową – Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa można
stale kontrolować sytuację w gminie, sprawdzać jak zmieniają się zagrożenia, jakie interwencje i kiedy
miały miejsce itp. Mapa zagrożeń pozwala określić dokładną lokalizację owego zdarzenia
(np. nieprawidłowe parkowanie, dzikie wysypisko śmieci, przekroczenie dozwolonej prędkości i wiele
innych).
9
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3) za pośrednictwem jednostki OSP Ciochowice odebrano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
i przekazano placówkom oświatowym z terenu Gminy Toszek środki ochrony indywidualnej
(udostępnione bezpłatnie);
4) udzielono dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Szpitala
w Knurowie Sp. z o.o. w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19
– 3.000,00 zł.
Celem zapewnienia bezpiecznych warunków obsługi klientów w Urzędzie Miejskim
w Toszku ograniczono czasowo sposób funkcjonowania magistratu, przy pomocy którego organy
w sposób ciągły wykonywały swoje zadania, w tym w szczególności zapewniono bezpieczne
warunki obsługi klientów (zakupiono niezbędne osłony pleksi na lady, termometr bezdotykowy
stojący, słupki odgradzające itp.).
Gmina Toszek zaangażowała się także w niefinansowe formy zwalczania epidemii,
jak np. organizację zbiórki rzeczowej dla pacjentów przebywających na oddziale covidowym
w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach – zbierano ręczniki (frotte i papierowe), szampony i żele
pod prysznic, gumowe klapki (łatwe w dezynfekcji), wody butelkowane do picia oraz urządzenia
medyczne, tj. pulsoksymetry do badania nasycenia krwi tlenem, czy termometry bezdotykowe.
Rysunek 12
Zdjęcie z przekazania pracownikom Szpitala Powiatowego w Pyskowicach
jednej (z wielu) partii darów

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

W związku z pandemią wirusa Sars-CoV-2 Gmina Toszek zaangażowała się w akcję
„Kto nosi, ten nie roznosi", zorganizowaną wspólnie przez Rzymskokatolicką Parafią
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku oraz mieszkańców lokalnej wspólnoty.
Celem akcji było szycie maseczek oraz propagowanie ich noszenia w szczególności w miejscach
publicznych.
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Rysunek 13
Plakat promocyjno-informacji promujący akcję #KtoNosiTenNieRoznosi!

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Władze pomagały wolontariuszom w akcji szycia i dystrybucji maseczek oraz promocji
wydarzeń w mediach społecznościowych.

5. Oświata, wychowanie i edukacja
Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 7 u.s.g. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie
edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy. Realizując w/w zadanie w Gminie
Toszek w 2020 r. funkcjonowało:
✓ 5 szkół podstawowych, tj.:
− Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku,
− Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku,
− Szkoła Podstawowa w Kotulinie,
− Szkoła Podstawowa w Paczynie,
− Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie;
✓ 1 Publiczne Przedszkole w Toszku.
Dodatkowo przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku funkcjonowały
oddziały integracyjne.
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Tabela 3
Wydatki na poszczególne placówki oświatowe z budżetu Gminy Toszek za rok 2020

LP.

OZNACZENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
(nazwa)

WYDATKI W 2020 r.
(zadania szkolne i pozaszkolne)

1.

Publiczne Przedszkole

1.309.323,84 zł

2.

SP Pniów

1.584.282,33 zł

3.

SP Paczyna

1.612.356,56 zł

4.

SP Kotulin

2.045.952,44 zł

5.

SP Toszek nr 1 im. Ireny Sendler

3.205.737,10 zł

6.

SP Toszek nr 2 im. Gustawa Morcinka

3.580.644,88 zł

RAZEM:

13.338.297,15 zł10
źródło: opracowanie własne

Różnica między wykazanymi w tabeli 2 wydatkami na poszczególne placówki oświatowe w 2020 r.
a wysokością wydatków ogółem z budżetu Gminy Toszek w kategorii „Oświata i wychowanie”,
wynika z faktu, że w tabeli 3 nie uwzględniono kosztów zadania związanego z zapewnieniem uczniom
prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz kosztów
dofinansowania dokształcania nauczycieli
10
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Rozdział II
Realizacja polityk, programów i strategii
W zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego podejmowanych jest wiele
polityk, programów, czy strategii. Z uwagi na fakt, iż gmina jest podstawową jednostką
samorządu terytorialnego, przy realizacji zadań publicznych na tym szczeblu pojawia się najwięcej
tego typu dokumentów. Poniżej przedstawiono wykaz najistotniejszych z nich realizowanych
przez Burmistrza Toszka w 2020 r.
1.

Strategia Rozwoju Gminy Toszek na lata 2013-2020

Strategia Rozwoju Gminy Toszek na lata 2013-2020 to jeden z najważniejszych
dokumentów przygotowywanych przez samorząd gminny. Dokument ten należy postrzegać
jako długofalowy proces wytyczania i osiągania celów całej wspólnoty samorządowej. Określa ona
generalny kierunek, aspiracje i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki
oraz przedstawia metody i narzędzia wdrożeniowe. Zapisy Strategii stanowią zatem
determinantę decyzji merytorycznych, organizacyjnych i finansowych podejmowanych przez
władze samorządowe. Dokument jest także odpowiedzią na ustawowy wymóg prowadzenia
polityki rozwoju w oparciu o strategię, jak również skuteczną próbą dostosowania się
do standardów europejskich. Sposób realizacji jej zapisów podzielono według obszarów i celów.
Obszar 1 – Edukacja i gospodarka
Cel operacyjny 1.1. Wysoki poziom wykształcenia i umiejętności mieszkańców, realizowany
w szczególności poprzez:
1. Tworzenie i wspieranie rozwoju stref aktywności gospodarczej, w tym:
1) pozyskano środki finansowe w wysokości 5.961,13 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej
w Kotulinie poprzez zakup sprzętu multimedialnego oraz nagłaśniającego w ramach
programu Inicjatywa Sołecka 2020 organizowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 7.849,79 zł.
Rysunek 14
Sprzęt multimedialny oraz nagłaśniający zakupiony w 2020 r. w ramach programu Inicjatywa Sołecka 2020

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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2) wspieranie rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - wybudowanie placu
zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Paczynie;
2. Organizację licznych sekcji zainteresowań, wydarzeń kulturalnych, koncertów, wystaw,
wydarzeń promujących zdrowy tryb życia, szczególnie ważny w dobie pandemii,
realizowanych przez Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, w szczególności poprzez:
1) organizację zajęć dla najmłodszych mieszkańców gminy, umożliwiający rozwój
w wybranym przez nich zakresie:
plastycznym, muzycznym, instrumentalnym,
sportowo-tanecznym, teatralnym, wokalnym (sekcje);
2) organizację – dla dorosłych mieszkańców – zajęć gimnastycznych i wokalnych;
3) rozszerzenie oferty czytelniczej - biblioteka i czytelnia na toszeckim zamku oferuje bogatą
ofertę czytelniczą (ponad 30.000 woluminów);
Rysunek 15
Przekazanie toszeckiej bibliotece zlokalizowanej na terenie Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach – filia w Toszku

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

4) organizację wydarzeń kulturalnych - rok 2020 był szczególnie trudnym rokiem, jeżeli
chodzi o organizację imprez plenerowych. Z wielu zaplanowanych, cyklicznych wydarzeń
kulturalnych należało zrezygnować z przyczyn niezależnych (pandemia, obostrzenia).
Pomimo utrudnień zorganizowane zostały liczne ciekawe alternatywne wydarzenia
z zachowaniem reżimu sanitarnego, tj.:
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a) „NIY MA JAK NA ZOMKU” - pod takim hasłem odbywały się ferie zimowe 2020 r.
na toszeckim zamku. Podczas dwutygodniowych spotkań dzieci poznawały śląskie
zwyczaje i tradycje takie jak: szkubanie piyrza, śląską kuchnię (kluski, placki kartoflane).
Odbywały się warsztaty tworzenia elementów galandy, czyli śląskiego wianka,
wiązanie chusty purpurki, wspólne gry i zabawy ruchowe jakie były najbardziej
popularne na śląskich podwórkach, warsztaty plastyczne i wiele innych zabaw.
Miało miejsce czytanie śląskich opowiadań Marka Szołtyska pt. „Żywot ślązoka
poczciwego”, uczestnicy ferii mogli również wymyślić i stworzyć swój własny śląski
komiks;
b) bale karnawałowe dla dzieci na toszeckim zamku (w 2020 roku zamek odwiedziło
ponad 900 dzieci z całego Śląska);
Cel operacyjny 1.2 Rozwój infrastruktury gospodarczej, realizowany w szczególności poprzez:
1. Poprawę dostępności komunikacyjnej do potencjalnych terenów inwestycyjnych, w tym:
1) zamontowano 2 wiaty przystankowe w sołectwie Kotliszowice w ramach programu
Inicjatywa Sołecka 2020 organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego;
Rysunek 16
Wiaty przystankowe w Kotliszowicach
- inwestycja zrealizowane w ramach programu Inicjatywa Sołecka 2020

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

2) w ramach rozwoju infrastruktury gospodarczej Gminy Toszek w 2020 r. ogłoszono
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu/
programu „Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku” w formule
„Zaprojektuj i wybuduj” – projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 95% kosztów
kwalifikowanych. Umowę o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego zawarto
2 lipca 2020 r. Całość inwestycji oszacowano na 3.360.768,82 zł.
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W 2020 r. w ramach w/w przedsięwzięcia na podstawie zatwierdzonej koncepcji
architektoniczno-przestrzennej
opracowana
została
szczegółowa
dokumentacja
projektowa, obejmująca projekty budowalne, przedmiary i kosztorysy oraz projekty
wykonawcze. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2021 r. Inwestycja przewidywana
jest do ukończenia do dnia 30 czerwca 2022 r.
Rysunek 17
Koncepcja architektoniczno-przestrzenna projektu
„Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku” (wizualizacja)

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Obszar 2 - Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe
Cel operacyjny 2.1 Budowanie spójnej oferty turystycznej i kulturowej gminy, realizowany
w szczególności poprzez:
1. Realizację wydarzeń kulturalnych i historycznych, w tym:
1) organizacja obchodów Święta Niepodległości - 11-listopada;
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Rysunek 18
Obchody Święta Niepodległości – rok 2020

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

2) współorganizacja obchodów 100-nej rocznicy Powstań Śląskich upamiętniających
poległych powstańców;
3) współpraca z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego,
koło Toszek (DFK Tost), w tym współorganizacja obchodów upamiętnienia ofiar NKWD
w Toszku,
4) organizacja jubileuszu 30-lecia Mniejszości Niemieckiej na Ziemi Toszeckiej
wraz z
Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego
Oddział Gliwice,
5) obchody 25-lecia Chóru TRYL na toszeckim zamku,
6) promocja szczepu harcerskiego IGNIS Toszek z okazji jubileuszu istnienia na ziemi
toszeckiej: realizacja materiału filmowego promującego szczep, współorganizacja wystawy
plenerowej 30-lecie harcerstwa na ziemi toszeckiej;
7) wydanie publikacji promującej Gminę Toszek - Rocznik Toszecki 2020;
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Rysunek 19
Okładka publikacji
„Rocznik Toszecki 2020”

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego
w Toszku

8) wydanie publikacji „Historyczny człowiek – legendarny święty. Życie, kult i wizerunki św. Jana
Nepomucena”;
9) współpraca ze Stowarzyszeniem Orkiestrą Dętą Kotulin – promocja projektu „Bajtle Grajtle
- młoda orkiestra Kotulina!” z programu „EtnoPolska 2020”.
Rysunek 20
Promocja publikacji wydanej przez Stowarzyszenie orkiestra Dęta Kotulin
na stronie internatowej samorządu www.toszek.pl (zakładka „Literatura”)

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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10) organizacją innych wydarzeń kulturalnych przez Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, tj.:
− Świąteczne Opowieści – ,,Objawienie” spektakl teatru Deja Vu;
− Koncert Kolęd w kościele parafialnym w Toszku, w którym gościnnie wystąpił chór
CANTATE DEO z Opola;
− koncert kolędowo–noworoczny - występ grupy wokalnej i baletowej z Toszka
oraz grupy wokalnej z Pyskowicach;
− występ grupy baletowej pod opieką pani Anny Majer w Domu Opieki Społecznej
w Wiśniczu;
− „Zamkowe wieczory z kawą i kulturą” (zdalnie lub stacjonarnie);
− „Kinematograf Toszecki”– spotkania z historią kina;
− Dzień Kobiet z kabaretem MOHEROWE BERETY;
− światowy dzień sportu na toszeckim ORLIKU (zajęcia prowadzone były przez
animatorów on-line);
− zamkowa akcja w czasie lockdown #teskniezazamkiem;
− koncert plenerowy Orkiestry Dętej z Toszka;
− Toszecka Liga Siatkówki - boisko ORLIK;
− „Piknik na dziedzińcu zamkowym”;
− sportowe wakacje na toszeckim boisku ORLIK – zajęcia dla dzieci;
− „Artystycznie pod chmurką” – zajęcia plenerowe dla dzieci w okresie wakacji;
− „ONE MILION PORTRETS” – wykonanie portretu okrągłemu milionowi osób;
Rysunek 21
Prace dzieci przesłane podczas zorganizowanej akcji #teskiezazamkiem

źródło: archiwum Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
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11) organizacja
spotkań
w
Centrum
Ekspozycji
Historycznych
z
legendami
i warsztatami dla dzieci pn. „Rodzinne zwiedzanie wieży Zamek w Toszku” - możliwość
zwiedzania wieży zamkowej z przewodnikiem dla turystów indywidualnych oraz grup
zorganizowanych;
12) promocja folderu ,,Atrakcje turystyczne Toszka” (online);
13) realizacja projektu pn. „Promocja atrakcji turystycznej Toszka, tj. Centrum Ekspozycji
Historycznych Zamek w Toszku”, dofinansowana w wysokości 1.700,00 zł ze Śląskiej
Organizacji Turystycznej - w ramach zadania wydano folder promujący ofertę kulturalną
Centrum Ekspozycji Historycznych, który w 2020 r. promował n/w wystawy:
a) „Obrzędy śląskie” - wystawa na planszach wraz z opisami prezentowała obrzędy
obchodzone na Śląsku,
b) „Droga do Świętości” - z okazji przypadającej w 2020 roku setnej rocznicy urodzin
Karola Wojtyły Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego przygotowała wystawę
poświęconą sylwetce Ojca Świętego;
c) wystawa lalek kolekcjonerskich - lalki znanych firm i artystów takich jak: Ashton
Drake, Alberon, Leonardo, Promenade, Franklin Mint, Zasan, Viki Hamilton;
d) „Wystawa prac poplenerowych” wystawa prac artystów biorących udział w cyklicznej
imprezie artystycznej organizowanej przez CK „Zamek w Toszku” w 2019 r.;
e) wystawa „Śląskie podania i legendy” -zawierała przegląd prac laureatów konkursu
kreatywnego.
Cel operacyjny 2.3. Ochrona i lepsze wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego gminy, realizowany poprzez:
1. Rewitalizację historycznych i zabytkowych obiektów, w tym m.in. dla celów turystycznych,
w tym w szczególności zrealizowano n/w zadania:
1) udzielono dotacji celowej Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Toszku na zadanie związane z wykonaniem prac konserwatorskich na elementach
polichromowanych i złoconych konstrukcji ołtarza św. Jana Nepomucena wraz
z elementami dekoracji snycerskich i rzeźb w kościele – zabytku wpisanym do rejestru
zabytków województwa śląskiego (szczegółowo opisano w pkt 10 niniejszego rozdziału);
2) udzielenie dofinansowania na renowację zabytkowej sikawki konnej z 1905 r.,
która znajduje się w dyspozycji sołectwa Kotliszowice. Koszt renowacji - 22.140,00 zł
(zadania wykonane w ramach przedsięwzięcia opisano w pkt 11 niniejszego rozdziału);
Rysunek 22
Sikawka konna z 1905 r. po renowacji

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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3) współpraca z Lokalną Grupą Działania – „Spichlerz Górnego Śląska” – organizacja
warsztatów dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji pozarządowych w ramach
międzynarodowego projektu współpracy pn. „Marka turystyczna – sieć Ekomuzea
„Tworzenie pakietów turystycznych – szansą na lokalny rozwój aktywności społecznej
i gospodarczej” organizowanych”;
Rysunek 23
Warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji pozarządowych
zorganizowane na toszeckim zamku w 2020 r.
dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania – „Spichlerz Górnego Śląska”

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

4) promocja wykopalisk archeologicznych prowadzonych w Ciochowicach w miejscu dawnej
wieży rycerza Mikołaja. Pracującym tam archeologom udało się odnaleźć fragmenty
mostka nad fosą prowadzącego niegdyś do dworu, umocnienia drewniane krawędzi fosy,
relikty budynków (mieszkalnych lub gospodarczych), dwie monety srebrne, ołowiane
odważniki, dwie ostrogi, fragmenty noży (w tym może i bojowego korda), grot bełtu,
zdobione miedziane elementy pasa, skórzane buty (kilka par!), tysiące fragmentów
różnorodnych naczyń, setki kości zwierząt, które w średniowieczu serwowano na stole
i wiele innych przedmiotów.
Rysunek 24
Wykopaliska archeologiczne w Ciochowicach

źródło:
archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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2. Zwiększanie możliwości użytkowania zabytków na cele publiczne oraz przeciwdziałanie
procesowi ich degradacji (sposób realizacji w/w celów opisano szczegółowo w pkt 10 i pkt 11
niniejszego rozdziału).
Obszar 3 – Usługi publiczne
Cel operacyjny 3.1. Wysoki poziom bezpieczeństwa zdrowotnego, społecznego i publicznego,
realizowany poprzez:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, m.in. poprzez doskonalenie systemu działania służb
porządkowych, w ramach czego:
1) wraz z parafią pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej zorganizowano akcję profilaktyczną
promująco-informacyjną – „#KtoNosiTenNieRoznosi” (opisano w rozdziale 1 pkt 4);
2) włączono się do akcji „Koperta życia” organizowanej przez Marszałka Województwa
Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Akcja skierowana była do osób przewlekle chorych,
starszych, samotnych. Koperta zawierała najważniejszych informację o stanie zdrowia,
przyjmowanych lekach, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL.
Pakiet z takimi informacjami został przekazany do Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
oraz był dystrybuowany na terenie Gminy Toszek;
3) zorganizowano spotkanie dla seniorów z gerontologiem na temat profilaktyki zdrowotnej
podczas spotkania rozdano tzw. „Koperty życia”;
4) w 2020 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Toszeckiego Klubu Seniora z programu Senior+,
z którego zakupiono doposażenie klubu w nowoczesny sprzęt multimedialny, meble,
sprzęt AGD (ekspres do kawy, mikrofalówkę, grill, termosy itp.) i RTV (rzutnik, ekran,
laptop, wieża stereofoniczna), a także sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych. Ponadto
zakupiono książki oraz gry planszowe – wydatki te zostały poniesione w 2019 r.;
5) podjęto współpracę z Klubem Sportowym „Zamkowiec Toszek” przy organizacji meczu
pomiędzy Reprezentacją Polski Niesłyszących a Reprezentacją Czech Niesłyszących w piłce
nożnej - wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Burmistrza Toszka;
6) współpracując z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic
zorganizowano akcję oddawania krwi dla mieszkańców lokalnej wspólnoty - krew oddało
26 osób, a łączna ilość oddanej krwi to blisko 12 litrów;
7) wszelkie wydarzenia organizowane bezpośrednio przez jednostki samorządowe lub osoby
prywatne, czy stowarzyszenia (organizacje) były proponowane na bieżąco na stronie
internetowej samorządu www.toszek.pl, na profilu samorządu na portalu
społecznościowym oraz w gminnej gazecie „Po troszku o Toszku” , np. promowano Turniej
Badmintona organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej. Promowano
także mieszkańców gminy Toszek, stowarzyszenia, którzy zdobyli wyróżnienia
za osiągnięcia lokalne, ponadregionalne oraz międzynarodowe w różnych dziedzinach,
w szczególności w dziedzinie sportu;
8) objęto honorowym patronatem przez Burmistrza Toszka wydarzenia - Toszecka Liga
Siatkówki;
9) współpracowano z Klubem Sportowym Górnik Zabrze – promocja meczy piłkarskich,
organizacja konkursów dla mieszkańców oraz wydarzenia – „Wakacyjna trasa z Górnikiem
Zabrze”.
2. Poprawę jakości i dostępności terenów zielonych – cel realizowany poprzez:
1) „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Ochrona
Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska
miejskiego, typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach
funkcjonalnych:
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− cel operacji: zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Toszka obejmujących
skwery przy ulicy Tarnogórskiej, Krasińskiego, Gustawa Morcinka oraz obszar
przy cmentarzu i obszar podzamcza (utworzenie szlaków pieszych i rowerowych, ogród
sensoryczny, mini skatepark, place zabaw i do ćwiczeń, oświetlenie i monitoring)
- szczegóły w pkt 21 – Tabela 7;
2) zakup urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy
wiejskiej w Paczynie w ramach programu Inicjatywa Sołecka 2020 organizowanej przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - szczegóły w pkt 21 – Tabela 7.
Cel operacyjny 3.2. Wysoka jakość i ochrona środowiska naturalnego, realizowany poprzez:
1. Rozwój i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej:
1) Budowa kanalizacji dla rejonu ulic Ogrodowej, Młyńskiej, Wiejskiej, Podwale, Piastowskiej
i Limanowskiego, Tarnogórskiej, Gliwickiej, Morcinka, Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej
i Reymonta w Toszku - dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
− cel operacji: polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej umożliwiającej podłączenie
budynków mieszkalnych oraz działek budowlanych zlokalizowanych na terenie
Toszka (szczegóły w pkt 21 – Tabela 7);
2. Promocję przyjazdu przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej - Mobilnego Biura „Czyste Powietrze” do Gminy Toszek, w którym
można było składać wnioski o dofinansowanie na wymianę pieców oraz na zadania
termomodernizacyjne (docieplenia, wymiana stolarki itp.).
Cel operacyjny 4.1. Nowoczesne zarządzanie publiczne – cel realizowany poprzez:
1. Rozwijanie cyfryzacji usług publicznych (e-administracja) oraz kompetencji pracowników
instytucji publicznych w zakresie technologii ICT.
Cel operacyjny 4.2. Rozwój współpracy i kapitału społecznego
1. Współpraca, wspieranie (instytucjonalne, organizacyjne, merytoryczne, finansowe, itd.)
i inicjowanie powstawania nowych organizacji pozarządowych i instytucji obywatelskich oraz
wzmacnianie procesów integracji.
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Toszek
Burmistrz Toszka w 2020 r. w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenił postępy
w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokonał analizy
wniosków w sprawie sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, jak również miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Rada Miejska w Toszku Uchwałą nr XXX/207/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Toszek i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stwierdziła, iż studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek uchwalone
Uchwałą Nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2016 r. jest aktualne,
jednocześnie wskazała potrzebę aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
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3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gmina Toszek ma powierzchnię około 98,53 km2 , z czego około 98,51 km2 objętych jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Łączna powierzchnia przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego kształtuje się następująco (wykres 4) – ukształtowanie terenu Gminy Toszek
zgodnie z przeznaczeniem według planu zagospodarowania przestrzennego nie zmieniło się
w stosunku do roku 2019 (wartości procentowe bez zmian).
Wykres 5
Ukształtowanie terenu Gminy Toszek zgodnie z przeznaczeniem terenu
według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ukształtowanie terenu Gminy Toszek
zgodnie z przeznaczeniem terenu według miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
0,20%
6,10%
4,90%

2,30%

17,50%

2%

67%

zabudowa mieszkaniowa

zabudowa usługowa

tereny rolnicze

zabudowa techniczno-produkcyjna

tereny zielone i wody

komunikacja

infrastruktura techniczna

źródło: opracowanie własne

Obecnie (od 2019 r.) trwają prace nad zmianą fragmentów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałami:
− XLII/454/2014 Rady Miejskiej w Toszku – teren powierzchni do zmiany wynosi ok. 70 ha,
− XXX/208/2017 Rady Miejskiej w Toszku – teren powierzchni do zmiany wynosi ok. 112 ha,
− XVII/270/2020 Rady Miejskiej w Toszku – teren powierzchni do zmiany wynosi ok. 14 ha.
Powierzchnia terenów do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wskazanych w w/w uchwałach wynosi łącznie około 196 ha.
Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczą dopuszczenia
funkcji produkcyjno-usługowej i składowo-magazynowej, mieszkaniowo-usługowej, terenu
cmentarza w Paczynie, zieleni oraz infrastruktury technicznej.
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Uchwały dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, jak również miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępne
są pod adresem www.toszek.e-mapa.net. Właścicielem serwisu „Geoportal Gminy Toszek”
jest Urząd Miejski w Toszku. Udostępnione w serwisie dane mogą być wykorzystywane jedynie
w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz mogą posiadać zróżnicowany
stopień aktualności i szczegółowości. Zawarte w nim informacje oraz wygenerowane
z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych.
W serwisie został też udostępniony rejestr aktów planowania przestrzennego.
Rysunek 25
Gmina Toszek – System Informacji Przestrzennej „Geoportal”
- podgląd strony internetowej

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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4. Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Toszek na lata
2017-2021
Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Toszek na lata
2017-2021 został przyjęty Uchwałą nr XXXV/283/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
28 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Toszek na lata 2017-2021 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
W świetle obowiązujących przepisów Gmina Toszek, jako podstawowa jednostka
samorządu terytorialnego, jest zobowiązana do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkaniowy zasób Gminy Toszek położony jest
na terenie miasta Toszek oraz przynależnych sołectw, tj. Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna,
Pisarzowice, Pniów, Wilkowiczki, Sarnów, Kotliszowice, który jest zarządzany i administrowany
przez Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. przy ul. Górnośląskiej 2 w Toszku. Wynagrodzenie spółki
z tytułu wykonywania w/w zadań w roku 2020 wynosiło 94.642,73 zł.
Mieszkaniowy zasób Gminy Toszek, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. to 214 lokali
mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 10.042,00 m2.
Mieszkaniowy zasób Gminy kształtuje się następująco:
1) na terenie miasta Toszek znajdują się 154 mieszkania gminne, w tym:
- 138 mieszkań w najmie komunalnym;
- 16 mieszkań w najmie socjalnym;
2) na terenie wiejskim znajduje się 60 mieszkań gminnych, w tym:
- 49 mieszkań w najmie komunalnym;
- 11 mieszkań w najmie socjalnym.
Gmina Toszek, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa w celu
zaspokajania potrzeb mieszkańców, podnajmuje 27 lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne11
na terenie gminy o łącznej powierzchni użytkowej 738 m2, w tym:
1) na terenie miasta Toszek 16 mieszkań o łącznej powierzchni 411 m2;
2) na terenie sołectwa Pniów 3 mieszkania o łącznej powierzchni 87 m2;
3) na terenie sołectwa Paczyna 6 mieszkań o łącznej powierzchni 175 m2;
4) na terenie sołectwa Ligota Toszecka 2 mieszkania o łącznej powierzchni 65 m2.
Tabela 4
Lokale mieszkalne stanowiące wyłączną własność Gminy Toszek
lub w samoistnym jej posiadaniu

l.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

Adres

Ilość mieszkań
(szt.)

Powierzchnia lokali
mieszkalnych (m2)

4
3
5
2
2
3
11
3
10

187
164,11
128,46
136,56
73,15
174,5
612,56
185,04
324,04

Toszek, ul. Dworcowa 17A
Toszek, ul. Gliwicka 10
Toszek, ul. Kościelna 1
Toszek, ul. Ratuszowa 2
Toszek, ul. Strzelecka 8
Toszek, ul. Strzelecka 11
Toszek, ul. Strzelecka 23
Toszek, ul. Strzelecka 27
Toszek, ul. Strzelecka 28

W tym zakresie nie nastąpiła zmiana w stosunku do roku 2019.
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l.p.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Adres

Ilość mieszkań
(szt.)

Powierzchnia lokali
mieszkalnych (m2)

1
1
2
1
5
6
1
7
1
6
3
6
1
3
3
8
3
2
1
104

45,6
89,1
101,33
22,2
181,36
229,18
191,87
267,19
78,44
227,99
122,1
358,69
109,38
87,11
127,03
418,14
131,9
130,37
50,2
4.954,60 m2

Toszek, ul. Strzelecka 29
Toszek, ul. Strzelecka 31
Toszek, ul. Strzelecka 33
Toszek, ul. Wolności 8
Toszek, ul. Wolności 11
Toszek, ul. Wolności 13
Ligota Toszecka, ul. Toszecka 7A
Ligota Toszecka, ul. Gromadzka 1
Paczyna, ul. Wiejska 14
Paczyna, ul. Wiejska 26
Paczyna, ul. Wiejska 42
Paczyna, ul. Wiejska 75
Paczyna, Pl. Drzewny 5B
Pniów, ul. Wiejska 11
Pniów, ul. Wiejska 21
Płużniczka, ul. Wiejska 1
Wilkowiczki, ul. Wiejska 1
Sarnów, ul. Wiejska 17
Kotliszowice, ul. Wiejska 19
RAZEM
źródło: opracowanie własne

Tabela 5
Lokale mieszkalne usytuowane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
l.p.

Adres

Ilość mieszkań

Powierzchnia lokali
mieszkalnych (w m2)

1

Toszek, ul. Chrobrego 1, ul. Rynek 22

2

103,26

2

Toszek, ul. Chrobrego 21

3

131,24

3

Toszek, ul. Dworcowa 22

1

27,56

4

Toszek, ul. Dworcowa 23

1

19,60

5

Toszek, ul. Dworcowa 29

6

261,42

6

Toszek, ul. Gliwicka 15

2

87,75

7

Toszek, ul. Gliwicka 20

1

52,21

8

Toszek, ul. Gliwicka 20A

1

52,10

9

Toszek, ul. Gliwicka 24

2

131,44

10

Toszek, ul. Konopnickiej 26

6

303,45

11

Toszek, ul. Kościuszki 1

4

183,78

12

Toszek, ul. Miarki 1

6

221,04

13

Toszek, ul. Miarki 3

3

89,45
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l.p.

Adres

Ilość mieszkań

Powierzchnia lokali
mieszkalnych (w m2)

14

Toszek, ul. Miarki 5

1

32,25

15

Toszek, ul. Powstańców 8

1

49,51

16

Toszek, ul. Powstańców 12

2

144,50

17

Toszek, ul. Tarnogórska 2

1

69,75

18

Toszek, ul. Rynek 4

2

141,91

19

Toszek, ul. Rynek 5

3

79,98

20

Toszek, ul. Rynek 7

2

99,25

21

Toszek, ul. Rynek 9

1

19,39

22

Toszek, ul. Rynek 10

2

73,77

23

Toszek, ul. Rynek 11

2

84,29

24

Toszek, ul. Rynek 14

4

127,55

25

Toszek, ul. Rynek 16

5

245,20

26

Toszek, ul. Strzelecka 1

3

143,20

27

Toszek, ul. Strzelecka 2

1

34,75

28

Toszek, ul. Strzelecka 9

5

250,32

29

Toszek, ul. Strzelecka 10

2

85,50

30

Toszek, ul. Strzelecka 19

2

85,08

31

Toszek, ul. Wielowiejska 1

5

319,50

32

Toszek, ul. Wielowiejska 3

4

180,42

33

Toszek, ul. Wielowiejska 7

2

91,70

34

Toszek, ul. Wielowiejska 17

5

192,71

35

Toszek, ul. Wolności 10

1

61,83

36

Toszek, ul. Wilkowicka 20/22

1

77,60

37

Paczyna, ul. Leśna 7

4

112,23

38

Paczyna, ul. Wiejska 2A

2

89,35

39

Paczyna, ul. Wiejska 3

4

169,63

40

Pisarzowice, ul. Wiejska 45

1

171,16

41

Kotliszowice, ul. Wielowiejska 3G

4

190,77

110

5.087,40 m2

RAZEM

źródło: opracowanie własne

W 2020 r. Burmistrz Toszka wydał 9 skierowań na zawarcie umowy najmu lokali
oraz 10 skierowań na remonty lokali na koszt własny przyszłych najemców.
Zasady przydziału mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek reguluje Uchwała
nr III/16/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/189/2012
z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek.
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W 2020 r. dokonano remontów lokali i budynków będących własnością Gminy Toszek
na łączną kwotę 67.337,18 zł, w tym:
- remont jednej ściany elewacji budynku przy ul. Wiejskiej 17 w Sarnowie – kwota
wydatkowana: 10.500,00 zł;
- remont pomieszczenia gospodarczego przy ul. Wiejskiej 17 w Sarnowie - kwota wydatkowana:
2.333,90 zł;
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Gromadzkiej w Ligocie Toszeckiej – kwota wydatkowana:
2.232,45 zł;
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 14 w Toszku – kwota wydatkowana: 2.500,00 zł;
- remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Karola Miarki 3 w Toszku – kwota
wydatkowana: 4.845,40 zł;
- remont głowicy komina w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 19 w Toszku – kwota
wydatkowana: 3.024,00 zł;
- wymiana uszkodzonej instalacji wodnej w budynku przy ul. Wiejskiej 1 w Płużniczce – kwota
wydatkowana: 12.990,25 zł;
- remonty dachów – kwota wydatkowana 3.280,48 zł;
- techniczne utrzymanie budynków (w tym w szczególności udrażnianie kanalizacji, wymiany
klap dymowych, usuwanie nagłych awarii itp.) – kwota wydatkowana: 25.630,70 zł.
W 2020 r. wypłacono 306 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 75.268,61 zł.
Tabela 6
Dodatki mieszkaniowe w 2020 r.
Liczba wypłaconych
w 2020 r. dodatków
mieszkaniowych

Kwota wypłaconych
w 2020 r. dodatków
mieszkaniowych

gminnym

21

2.795,13 zł

spółdzielczym

0

0,00 zł

wspólnot mieszkaniowych

80

13.896,15 zł

prywatnym

0

0,00 zł

towarzystw budownictwa społecznego

0

0,00 zł

innych podmiotów12

205

58.577,33 zł

306

75.268,61 zł

Wyszczególnienie

w
zasobie:

Razem (ogółem)

źródło: opracowanie własne

Idea dodatków mieszkaniowych zakłada pomoc publiczną w zakresie utrzymania mieszkań, niezależnie
od ich statusu – lokatorskiego bądź własnościowego, jeżeli uprawniony nie jest w stanie samodzielnie
pokryć wydatków na ich utrzymanie. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.) dodatek ten przysługuje najemcom
oraz podnajemcom lokali mieszkalnych; osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których
przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych
znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali
mieszkalnych; innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym
wydatki związane z jego zajmowaniem. W praktyce to często mieszkania, które są w zasobie mieszanym
(np. gminnym i wspólnoty mieszkaniowej), skarbu państwa lub przedsiębiorstw.
12
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Wynajmowanie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Toszek związane jest z pobieraniem opłat od najemców (mieszkańców) przez gminę
– nie wszyscy dokonują jednak opłat w ustalonych terminach. Wysokość naliczonych zaległości
(zadłużenia mieszkańców) względem Gminy Toszek na przestrzeni ostatnich 3 lat kształtowała się
następująco:
− w roku 2018 – 1.364.403,31 zł13,
− w roku 2019 – 1.324.687,00 zł14,
− w roku 2020 – 1.338.008,95 zł 15,16
Ze wskazanych powyżej danych można wywnioskować, iż wysokość zadłużeń
mieszkańców utrzymuje się na porównywalnym poziomie.
Wysokość wpłat na konto jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. z tytułu ugody,
(tzw. egzekucja należności) kształtuje się podobnie jak w latach poprzednich. W 2020 r. z tytułu
ugody uzyskano 7.301,51 zł.
Odpisy zadłużeń po zmarłych najemcach, które zmniejszają wysokość zadłużenia
mieszkańców mają tendencje wzrostową. Nagły wzrost odpisów zadłużeń po zmarłych
najemcach, jaki następuje od 2018 r. przy jednoczesnym spadku kosztów egzekucji i kosztów
procesowych ponoszonych przez Gminę Toszek w sposób znaczący wpłynęło na spadek ogólnej
wysokości zadłużenia mieszkańców względem jednostki samorządu terytorialnego (od 2018 r.
wysokość zadłużenia spada, według prognoz stan ten będzie się utrzymywał).
5. Program Ochrony Środowiska
Program ten ma pozwolić na efektywne zarządzanie środowiskiem, co oznacza
systematyczną poprawę jego stanu oraz ochronę przed dalszą degradacją. Program Ochrony
Środowiska określa politykę środowiskową dla obszaru gminy, ustala jej cele i zadania
środowiskowe, a także wyznacza obszary priorytetowych programów wykonawczych.
Ma on za zadanie ułatwiać i przyspieszyć rozwiązywanie zagadnień techniczno-ekonomicznych
związanych z przyszłymi projektami z zakresu ochrony środowiska.
Program wspomagać powinien ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko źródeł
zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie
z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska.
W 2020 r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2020-2023 z perspektywą do 2026 r., w wyniku którego
Gmina Toszek otrzymała dofinansowanie w wysokości 8.399,20 zł (całość zadania to koszt
w wysokości 10.499,00 zł), jednak termin realizacji został przesunięty na rok 2021.
Pomimo formalnego braku nowego programu ochrony środowiska (dokumentu)17
przeprowadzono w roku 2020 działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz gospodarki
odpadami, realizując tym samym jego założenia.

Według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.
Według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.
15 Według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.
16 Dla porównania w 2021 r., tj. według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosi ona 1.448.423,32 zł
17 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Toszek obowiązywała do końca 2019 r.
13
14
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W temacie edukacji ekologicznej, najważniejszym celem, do którego trzeba dążyć jest
wykształcenie świadomości ekologicznej i przekonanie mieszkańców Gminy Toszek
o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju. Jest to praca wymagająca wielu lat i
starań mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Edukacja ekologiczna
W zakresie edukacji ekologicznej, najważniejszym celem, do którego należy dążyć
jest wykształcenie świadomości ekologicznej i przekonanie mieszkańców Gminy Toszek
o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju/zrównoważonego rozwoju.
W 2020 r. w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa
(w tym w szczególności: zakaz zgromadzeń, zamknięte szkoły) działania w zakresie edukacji
ekologicznej były znacznie utrudnione – najbardziej w grupie najmłodszych mieszkańców lokalnej
wspólnoty - dzieci i młodzieży.
W 2020 r. w ramach edukacji ekologicznej, podjęto działanie polegające na zamówieniu
materiałów edukacyjnych, tj.:
1) broszury informacyjnej oraz magnesów - dedykowana broszura informacyjna (łamigłówki
od lat 3 do 103) oraz magnes (np. na lodówkę z zasadami segregacji odpadów komunalnych
– „Segreguj z Kaczką Tosią”), spójne z działaniami podjętymi w ramach kampanii
realizowanych w poprzednich latach, zapoznające odbiorcę z problemami wytwarzania
odpadów oraz pokazujące jak prawidłowo segregować odpady w życiu codziennym
(zagadnienia merytoryczne);
2) ekologicznej torby jutowej - stworzenie personalizowanej torby, która w sposób praktyczny
będzie promowała działania ekologiczne w Gminie Toszek.
Rysunek 26
Zdjęcie materiałów edukacyjnych zakupionych w 2020 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Gospodarka odpadami
Głównym celem nowelizacji przepisów dotyczących odpadów komunalnych
jest zmniejszenie ilości tych odpadów oddawanych na składowiska. Gminy zostały zobowiązane
do osiągnięcia wysokich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru,
metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jak również
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania.
Nadrzędnym celem wieloletniego programu gospodarki odpadami komunalnymi jest
poprawa wyglądu, estetyki i czystości Gminy Toszek, a tym samym poprawa warunków życia jej
mieszkańców. Przyjęcie określonej strategii wymuszone jest istniejącą sytuacją w gospodarce
odpadami, która w najbardziej skrótowej formie wyraża się koniecznością maksymalnego
ograniczania ilości składowanych odpadów. Wynika to także z obowiązującej ustawy o odpadach,
jak również ze strategii Unii Europejskiej przewidującej stopniowe wprowadzanie zakazu
składowania odpadów w formie nieprzetworzonej. Tak więc rozwój technologii przerobu
i unieszkodliwiania odpadów jest koniecznością, która niestety pociąga za sobą wzrost kosztów.
Selektywna zbiórka odpadów w zabudowie jednorodzinnej, prowadzona była w systemie
workowym, tzw. „segregacja u źródła”, natomiast w zabudowie wielorodzinnej w systemie
zbiórki do pojemników.
Na terenie Gminy Toszek został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) działający w Toszku przy ul. Górnośląskiej 2, następnie punkt ten został
przeniesiony na ul. Boguszycką w Toszku - mieszkańcy mogą tam przekazywać bezpłatnie
selektywnie zebrane odpady komunalne.
Realizacja wykazanych powyżej zadań jest kontynuacją prowadzonych działań
w przedstawionych obszarach interwencyjnych środowiska.

6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Toszek w 2020 roku
Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 638) rada gminy wypełniając ustawowy obowiązek określa w drodze uchwały, corocznie
do 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt obejmujący w szczególności:
− zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
− opiekę nad wolno żyjącymi kotami;
− odławianie bezdomnych zwierząt;
− obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
− poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
− usypianie ślepych miotów;
− wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
− zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Program miał na celu ograniczenie na terenie gminy zjawiska bezdomności zwierząt,
stanowiącego zagrożenie dla ludzi oraz powodującego ich cierpienie, a planowane działania
zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt, znajdowania im nowych opiekunów poprzez
adopcję oraz edukacja mogą przyczynić się do częściowego rozwiązania powyższego problemu
w okresie kilku lat. Realizacja tego programu limitowana była wysokością środków
przeznaczonych w budżecie Gminy Toszek na jego realizację w danym roku.

47/110

Raport o stanie Gminy Toszek za rok 2020
________________________________________________________________________________________________

Tak jak wskazano powyżej celem programu była opieka nad zwierzętami bezdomnymi
i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek – cele te były w 2020 r.
sukcesywnie realizowane poprzez:
1) odławianie bezdomnych zwierząt;
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w okresie zimowym,
tj. od 1 listopada do 31 marca;
6) sterylizację i kastrację dojrzałych płciowo kotów, celem ograniczenia populacji wolno żyjących
kotów;
7) usypianie ślepych miotów;
8) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich;
9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt;
10) zapewnienie bezpłatnego oznakowania psów mikrochipem.
Realizacja w/w zadań była możliwa dzięki zawartym w 2020 r. umowom, tj.:
1) umowa na interwencyjne odławianie bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Toszek
oraz ich dowóz do schroniska; odbiór w schronisku, bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy
Toszek oraz zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, sanitarnych i opieki
weterynaryjnej aż do przejęcia zwierzęcia przez nowego właściciela lub jego naturalnej śmierci
– realizując postanowienia umowne w 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości: 7.687,50 zł
(według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.);
2) umowa na całodobową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi,
w przypadku zdarzeń drogowych z ich udziałem, sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów
oraz eutanazja ślepych miotów - śmierci – realizując postanowienia umowne w 2020 r.
wydatkowano kwotę w wysokości: 3.476,00 zł (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.);
3) umowa na całodobową gotowość do przyjęcia bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu
Gminy Toszek do gospodarstwa rolnego mieszczącego się przy ul. Wiejskiej 10
w Kochanowicach - śmierci – realizując postanowienia umowne w 2020 r. wydatkowano kwotę
w wysokości: 1.476,00 zł (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.).
7. Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy
Toszek na lata 2012 – 2032
Zgodnie z postanowieniami Krajowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających
Azbest proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien zakończyć się do 31 grudnia
2032 roku. Okres usuwania tych wyrobów wynika z dużej ich ilości, a w związku z tym wysokich
nakładów finansowych na sfinansowanie zadania.
Konieczne jest również przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji ilości i stanu
technicznego występujących wyrobów z azbestem.
Nadrzędnym celem Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012-2032, który został przyjęty Uchwałą
nr XIX/200/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 kwietnia 2012 r., jest bezpieczne dla zdrowia
mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcie wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy
Toszek do końca 2032 roku.
W ramach w/w programu Gmina dofinansowuje działania polegające na usuwaniu
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych.
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W przedmiotowym programie wyznaczone zostały cele średnioterminowe na lata
2016-2022. W roku 2020 założono usunięcie z terenu Gminy Toszek 1.250 m² oraz pozyskanie
środków na realizację tego zadania.
W 2020 r. został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach o przyznanie dofinansowania w formie dotacji na realizacje
zadania pn.: „Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Toszek w 2020 roku”.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, Gmina otrzymała dotację w wysokości
8.188,99 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania usunięto i przekazano do unieszkodliwienia
17,705 Mg (17 ton 705 kg) wyrobów zawierających azbest, pochodzących z 3 budynków
gospodarczych oraz 10 nieruchomości, na których gromadzone były wyroby zawierające azbest
(np. na paletach, w workach itp.). W związku z powyższym udało się osiągnąć wyznaczony cel.
8. Program współpracy Gminy Toszek w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W roku 2020 r. współpraca Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi została
określona w programie przyjętym Uchwałą nr XIV/233/2019 Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2020
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”, zwanym
dalej „Programem współpracy”.
Pandemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie organizacji pozarządowych
w różnym stopniu, determinacja członków trzeciego sektora – pozarządowego, w realizację
działań na rzecz lokalnej wspólnoty okazała się jednak silniejsza od pandemii, ponieważ pomimo
utrudnień natury fizycznej i dodatkowych obostrzeń prawnych w roku 2020 udało się zrealizować
założenia programu współpracy zgodnie z planem, w oparciu o podstawowe zasady współpracy,
tj. zasady: pomocniczości, suwerenności partnerstwa, efektywności, jawności, uczciwej
konkurencji oraz równych szans i niedyskryminacji.
W roku 2020 kontynuowano i rozwijano dotychczasową współpracę Gminy Toszek
z tzw. „trzecim sektorem” – pomimo epidemii wirusa Sars-CoV-2 zrealizowano szereg wspólnych
inicjatyw podejmowanych przez administrację samorządową i organizacje pozarządowe,
obejmując sferę zadań publicznych, stanowiących zagadnienia priorytetowe współpracy,
które obejmowały w szczególności:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Toszek,
w tym w szczególności poprzez zapewnienie mieszkańcom (w różnym wieku) aktywnych form
spędzania wolnego czasu, organizację treningów (zajęć) sportowych, zawodów, rozgrywek
o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, szkoleniu sportowym dzieci, młodzieży, a także
dorosłych, prowadzenie zajęć treningowych, bieżące utrzymywanie bazy sportowej związanej
z realizacją zadań publicznych, organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem
zainteresowań mieszkańców Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w różnych
dyscyplinach sportowych (piłka nożna, tenis stołowy, badminton, karate).
Przykładowe zrealizowane zadania:
− Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku - „Doposażenie obiektu sportowego” ;
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Rysunek 27
Bramki piłkarskie zakupione przez Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku
w ramach realizacji zadania publicznego zleconego do realizacji w trybie pozakonkursowym,
tzw. „małe granty”, kwota dofinansowania: 7.600,00 zł

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

− Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej zorganizowano „Rodzinny Turniej Badmintona”;
− współpraca z innymi klubami sportowymi, w tym udzielone wsparcie finansowe pozwoliło
na dokonanie zakupów (sprzętu sportowego, strojów oraz wyposażenia), a także
na pokrycie części kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów, będących
we władaniu klubów sportowych – dotyczy głównie zadań realizowanych w wyniku
rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert;
− zagospodarowano czas wolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Toszek;
− samorząd współuczestniczył w kosztach utrzymania (administracyjnych) organizacji
pozarządowych;
− współpraca ze wszystkimi klubami sportowymi przyczyniła się do zwiększenia poziomu
samoorganizacji i integracji społeczności lokalnej, promocji aktywnego trybu życia;
kształtowania nawyku aktywnego spędzania czasu z rodziną, promocji Gminy Toszek,
2) promocję i ochronę zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
w szczególności poprzez: świadczenie usług pielęgniarskich dla osób obłożnie chorych,
samotnych, starszych, niepełnosprawnych, w miejscu ich zamieszkania, nie objętych
długoterminową opieką pielęgniarską, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków
pielęgnacyjnych, czy organizację szkoleń z zakresu promocji zdrowia, opieki
nad pacjentem obłożnie chorym i niepełnosprawnym;
3) kulturę i sztukę, ochronę dóbr dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez:
wzbogacanie oferty kulturalnej Gminy Toszek (organizowanie wystaw, konkursów,
koncertów), edukację kulturalną, promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego
ze szczególnym uwzględnieniem Gminy na tle regionu, upowszechnianie tradycji narodowych,
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym w szczególności
zorganizowano n/w imprezy/wydarzenia kulturalne:
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−
−
−
−

„Rosenmontag-odrobina Nardenii w Toszku” - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców Województwa Śląskiego;
„Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej” - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców Województwa Śląskiego;
„I Toszecki Koncert Noworoczny – od muzyki sakralnej po koncertową” – Orkiestra Dęta
Toszek;
„Tropem rycerza Mikołaja” - Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Naukowego
Archeologów Polskich – w ramach realizacji tego zadania wykonano multimedialną
prezentację wyników badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2019-2020
w obrębie grodziska późnośredniowiecznego w Ciochowicach w oryginalny sposób,
tj. za pomocą wyprodukowanego krótkometrażowego filmu promującego w/w prace
archeologiczne oraz Gminę Toszek, który został udostępniony na stronie internetowej
samorządu, w mediach społecznościowych oraz serwisie internetowym YouTube.
Finansowanie tego zadania umożliwiło także konserwację 24 zabytków metalowych
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej;
Rysunek 28

Kadry z krótkometrażowego filmu pn. „Tropem rycerza Mikołaja”, stworzonego w ramach realizacji
zadania publicznego - film został udostępniony na portalu społecznościowym facebook oraz serwisie
internetowym YouTube oraz na stronie internetowej samorządu; oficjalne logo Oddziału Górnośląskiego
Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (po prawej)

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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4) ekologię i ochronę zwierząt poprzez prowadzenie i promocję działań edukacyjnych oraz
podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania bezdomności zwierząt, ochronę
praw zwierząt, czy organizację zbiórek dla schronisk;
5) edukację, w szczególności poprzez upowszechnianie wiedzy o regionie, edukację kulturalną,
ekologiczną, prozdrowotną;
6) działalność charytatywną poprzez organizację i promocję różnego rodzaju zbiórek (rzeczowych
i finansowych).
Wykres 6
Wydatki z budżetu Gminy Toszek przeznaczone w 2020 r.
na współpracę z organizacjami pozarządowymi w podziale na sfery zadań publicznych

źródło: opracowanie własne

Finansowanie Programu współpracy w roku 2020:
− w Programie współpracy na realizację zadań publicznych Gminy Toszek w roku 2020
zaplanowano kwotę w wysokości 369.000,00 zł18, tj. o 20.000,00 zł więcej niż w roku 2019
i o 29.000,00 zł więcej niż w roku 2018;

§ 8 ust. 1 i 2 Uchwały nr XIV/233/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2020 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
18
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− łączna suma kwot dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym, zarówno w trybie
konkursowym, jak i z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert (tzw. „małe granty”),
na realizację zadań publicznych w roku 2020 wyniosła 343.350,00 zł (nie wliczając
wysokości dotacji przyznanych na realizację zadań, które nie doszły do skutku/nie zostały
zrealizowane ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z epidemią koronawirusa);
− wydatki z budżetu Gminy Toszek w roku 2020 zaplanowano na kwotę 50.529.811,83 zł19,
z czego 369.000,00 zł zabezpieczono na finansową współpracę z organizacjami pozarządowymi,
− co daje 0,73 %.);
− w 2020 r. zawarto łącznie 15 umów, w tym:
1) 9 umów zawarto w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert;
2) 6 umów zawarto w wyniku trybu pozakonkursowego (tzw. „małe granty”) - od zawarcia
1 umowy odstąpiono, a 1 umowę rozwiązano - w obydwu przypadkach ze względu
na wprowadzone obostrzenia związane z epidemią koronawirusa i w związku z tym brak
możliwości realizacji zadań,
wszystkie zakładane w ofertach cele zostały osiągnięte, a współpraca Gminy Toszek
z sektorem trzecim przybrała formę finansową oraz niefinansową;
− wysokość niewykorzystanej kwoty dotacji (wraz z odsetkami) podlegająca zwrotowi
do budżetu Gminy Toszek w roku 2020 wyniosła 4.304,33 zł, co stanowi zaledwie 1,25% kwoty
dotacji faktycznie udzielonych w roku 2020.
Podsumowując działania podejmowane w ramach Programu w roku 2020 na podstawie
wskaźników i danych z lat ubiegłych zaobserwować można, iż realizowane są one konsekwentnie.
Polityka gminna w tym zakresie jest nastawiona na umacnianie i ulepszanie
wypracowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat mechanizmów współpracy 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. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu
realizacji przedmiotowego programu zostały opisane w sprawozdaniu z jego realizacji,
które stanowi załącznik do Uchwały nr XXVII/382/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
15 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji "Programu
współpracy Gminy Toszek w roku 2020 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".
9. Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek
Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek został przyjęty z inicjatywy Burmistrza Toszka w drodze Uchwały
nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu
profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy
Toszek w wieku 50-69 lat" w okresie realizacji obejmującym lata 2019-2022.
Pandemia koronawirusa uniemożliwiła samorządowi podjęcie działań związanych
z realizacją przedmiotowego programu, który zgodnie z założeniami skierowany
jest do mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat, składa się z dwóch
modułów:
1) edukacyjnego - w ramach którego w 2020 r. miała zostać przeprowadzona szeroka akcja
informacyjno-edukacyjna wzbogacona cyklem spotkań z ekspertami;

§ 2 Uchwały nr XV/246/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Toszek na rok 2020
19
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2) diagnostycznego umożliwiającego przeprowadzenie badań profilaktycznych (ogólne badania
lekarskie, badania per rectum, badania przesiewowe PSA, badania uzupełniające USG).
W lutym 2020 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wybór Realizatora „Programu
profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie
Gminy Toszek w wieku 50-69 lat" w roku 2020 (moduł II – diagnostyka). Termin na składanie ofert
w konkursie był przedłużany dwukrotnie, a wszystkie placówki medyczne w promieniu
30 km od granic Gminy Toszek zostały poinformowane o możliwości wzięcia udziału w konkursie
(w drodze pisemnego zaproszenia).
Pomimo usilnych starań ze strony samorządu ze względu na ogłoszony stan zagrożenia
epidemicznego, a następnie stan epidemii i zmiany organizacyjne w zakresie sposobu
świadczonych usług medycznych, jakie nastąpiły w służbie zdrowia - wszystkie placówki,
do których się zwrócono odmówiły udziału w konkursie.
W 2019 r. Gmina Toszek złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia
o dofinansowanie przedmiotowego Programu w roku 2020 w wysokości 40% poniesionych
kosztów. W wyniku konkursu zapadła decyzja o przyznaniu dofinansowania. Z uwagi
na zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z możliwością zakażenia wirusem
Sars-CoV-2 oraz brakiem możliwości przewidzenia jej rozwoju przedmiotowa umowa
o dofinansowanie w/w programu została rozwiązana za porozumieniem stron.
10. Gminny Program Opieki nad Zabytkami gminy miejsko-wiejskiej Toszek
Uchwałą nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. został przyjęty
„Gminny Program Opieki nad Zabytkami gminy miejsko–wiejskiej Toszek na lata 2018-2021”
(dalej: „GPOnZ").
Program ten stanowi kontynuację opracowanego Gminnego programu opieki
nad zabytkami gminy miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2014-2017, który został przyjęty Uchwałą
nr XXXIX/419/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. GPOnZ został
zaktualizowany w zakresie potencjału dziedzictwa kulturowego i źródeł finansowania
oraz dostosowany do zmieniających się realiów dotyczących opieki nad zabytkami w części
analizy SWOT, celów i działań.
GPOnZ jest dokumentem polityki administracyjnej w zakresie podejmowanych działań
dotyczących inicjowania, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków
i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego.
Istotnym celem GPOnZ jest dążenie do osiągnięcia odczuwalnej i akceptowanej społecznie
poprawy w zakresie: stanu zachowania i utrzymania obiektów zabytkowych znajdujących się
na terenie gminy, szeroko pojmowanego zasobu dziedzictwa kulturowego oraz zachowania
krajobrazu kulturowego.
GPOnZ ma w szczególności na celu zahamowanie procesów degradacji zabytków
i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowanie poszczególnych zabytków
oraz walorów krajobrazu kulturowego, podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność
zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw
sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami, budowę spójnej oferty
turystycznej i kulturowej gminy oraz zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej
i kulturowej, do której przyczyni się lepsze oznakowanie szlaków i obiektów turystycznych
i kulturowych, czy współpraca z innymi gminami w zakresie łączenia szlaków i tras w sieci.
Dokument jest w szczególności podstawą działań zmierzających do pozyskiwania środków
pozabudżetowych na renowację obiektów z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Katowicach oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.
W ramach realizacji GPOnZ Gmina Toszek w 2020 r.:
1) zaktualizowano plan ochrony zabytków na wypadek zagrożeń;
2) zaktualizowano gminną ewidencje zabytków Gminy Toszek;
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3) udzielono Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku dotacji
celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 50.000,00 zł
z przeznaczeniem prace konserwatorskie polegające na naprawie uszkodzeń mechanicznych,
wzmocnieniu substancji zabytkowej i poprawie walorów artystycznych i estetycznych ołtarza
św. Jana Nepomucena w ramach realizacji zadania pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich
na elementach polichromowanych i złoconych konstrukcji ołtarza św. Jana Nepomucena wraz
z elementami dekoracji snycerskich i rzeźb”.
Rysunek 29
Ołtarz św. Jana Nepomucena w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

4) wykonano renowację sikawki konnej z 1905 r. znajdującej się w Kotliszowicach – przedmiotowa
renowacja polegała na naprawie pompy, naprawie układu jezdnego, wykonaniu węża
ssawnego, czyszczeniu i piaskowaniu elementów, odrdzewieniu elementów fertanem,
czyszczeniu i lakierowaniu kół, odrestaurowaniu skrzynek i foteli drewnianych oraz
wykonaniu ozdobnych napisów i linii. Wartość tego zadania wyniosła: 22.140,00 zł;
5) złożono wniosek do:
a) Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o:
− udzielenie dotacji poprzez refundację poniesionych nakładów na realizację zadania
w zakresie wykonania robót budowlanych, elektrycznych związanych przebudową
wydzielonych części parteru budynku Urzędu Miejskiego w Toszku w ramach zadania:
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− „Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Toszku – Etap II” oraz „Remont
detalu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Toszku”. Wnioskowana kwota refundacji:
266.454,77 zł – wniosek nie otrzymał dofinansowania ze względu na ograniczone środki
finansowe przewidziane w ramach konkursu;
− udzielenie dotacji celowej na remont korytarza I piętra budynku zabytkowego ratusza
w Toszku. Wnioskowana kwota dotacji: 20.000,00 zł - wniosek nie otrzymał
dofinansowania ze względu na ograniczone środki finansowe przewidziane w ramach
konkursu;
b) Starostwa Powiatowego w Gliwicach na prace lub roboty przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub gminną ewidencję zabytków na remont korytarza I piętra budynku
zabytkowego ratusza w Toszku. Wnioskowana dotacja: 20.000,00 zł - wniosek nie otrzymał
dofinansowania ze względu na ograniczone środki finansowe przewidziane w ramach
konkursu;
c) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o:
− udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na dofinansowanie prac
konserwatorskich 1 (jednego) zadania: Remont detalu elewacji budynku Urzędu
Miejskiego w Toszku. Wnioskowana kwota dotacji: 62.636,89 zł – wniosek nie otrzymał
dofinansowania, pomimo spełnienia wymogów formalnych, przedmiotowy wniosek
otrzymał niewystarczającą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej;
− o dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- „Modernizacja I piętra oraz klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Toszku”.
Wnioskowana kwota dotacji: 101.321,52 zł - wniosek nie otrzymał dofinansowania,
pomimo spełnienia wymogów formalnych, przedmiotowy wniosek otrzymał
niewystarczającą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.
GPOnZ sporządza się na okres 4 lat, natomiast co 2 lata Burmistrz przedstawia Radzie
Miejskiej sprawozdanie z wykonania programu.
11. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Toszek
Obszar rewitalizacji dla Gminy Toszek zlokalizowany jest w obrębie miasta Toszek
oraz sołectw Paczyna i Pniów. Obszar ten został szczegółowo omówiony w rozdziale
7.2
przedmiotowego programu. Obszar rewitalizacji obejmuje łącznie
519 ha
(5% powierzchni Gminy Toszek) oraz zamieszkały jest przez 2.704 osoby (29% liczby ludności
Gminy Toszek).
Ocena poziomu realizacji postanowień zawartych Lokalnym Programie Rewitalizacji
(dalej LPR) dla Gminy Toszek do roku 202320 prowadzona jest dwuetapowo, na podstawie
osiągnięcia zakładanych celów oraz realizacji kluczowych projektów rewitalizacyjnych. W roku
2020 Gmina Toszek realizowała n/w kluczowe przedsięwzięcia, co przekłada się na realizację
celów LPR-u, które są z nimi nieodzownie związane, tj.:
1. Rewitalizacja budynków zamkowych w Toszku:
1) remont wraz z programem postępowania konserwatorskiego uszkodzeń bastei
zabytkowego Zamku w Toszku, w ramach którego zostały wykonane roboty budowlane
polegające na naprawie bastei oraz bastei alkowy, elementów muru obronnego zamku
– inwestycja dofinansowana ze Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Katowicach w wysokości 53.800,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 74.002,90 zł
(opisano w I rozdziale niniejszego raportu);

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023 przyjęty został Uchwałą
nr XXXIV/277/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 czerwca 2017 r.
20
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2) cyklinowanie parkietów i malowanie podłóg w pomieszczeniach zamkowych
– inwestycja dofinansowana ze środków Powiatu Gliwickiego w wysokości 16.000,00 zł.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 39.500,00 zł (opisano w I rozdziale niniejszego raportu).
12. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta
i gminy Toszek na lata 2014-2029
Gmina odgrywa ważną rolę w polityce energetycznej jako użytkownik energii oraz
wpływa istotnie na infrastrukturę energetyczną, na wykorzystanie potencjalnych możliwości
racjonalizacji gospodarki energetycznej i ochronę środowiska na obszarze swojego działania.
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Toszek
w horyzoncie czasowym na lata 2014 – 202921 obejmuje w szczególności:
− ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
− przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
− możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej,
− możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
− energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii
− elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła
− odpadowego z instalacji przemysłowych,
− zakres współpracy z innymi gminami.
W ramach poprawy efektywności energetycznej w 2020 r. rozbudowano sieć oświetlenia
ulicznego
przy ul. Ogrodowej w Pisarzowicach oraz placu zabaw z zastosowaniem
energooszczędnych opraw wykonanych w technologii LED (opisano szczegółowo w rozdziale
I pkt 2 niniejszego raportu).
13. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek do roku 2020
Zapobieganie zmianom klimatu w ramach prowadzonej przez Unię Europejską polityki
klimatycznej jest strategicznym priorytetem wspólnotowym na najbliższe lata. Głównym jej celem
jest ograniczenie globalnej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a tym samym ograniczenie
wzrostu temperatury na ziemi. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek do roku 2020
(dalej: „PGN”) jest strategicznym dokumentem, który wyznacza kierunki dla Gminy Toszek
w zakresie działań zarówno inwestycyjnych, jak i miękkich w takich obszarach jak: transport
publiczny i prywatny, oświetlenie uliczne, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna,
produkcja energii elektrycznej i cieplnej.
PGN wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych,
zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w Gminie.
W praktyce PGN ma przede wszystkim służyć wszystkim mieszkańcom Gminy dla:
− osiągnięcia poprawy jakości powietrza, czego efektem będzie polepszenie zdrowotności
mieszkańców,
− przyspieszenia procesu modernizacji systemów zużywających energię poprzez uzyskanie
wsparcia inwestycyjnego,
− zmniejszenie kosztów energii na skutek wprowadzenia nowych rozwiązań technicznotechnologicznych.

Założenia zostały przyjęte w drodze uchwały nr
25 czerwca 2014 r.
21

XLVI/497/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
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PGN jest zbiorem różnych konsekwentnie i stale podejmowanych działań (zadań)
związanych w szczególności (katalog otwarty) z ochroną środowiska, planowaniem
przestrzennym, czy transportem zbiorowym opisanych w innych punktach tego raportu
oraz z lat poprzednich, a także w miesięcznych sprawozdaniach z pracy Burmistrza
udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Toszek, są to w szczególności
działania, tj.:
− realizacja postanowień Programu Ochrony Środowiska;
− prowadzenie ewidencji oraz konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego – dokonywanie
bieżących napraw oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne;
− promocja alternatywnych źródeł pozyskiwania energii oraz ciepła;
− regularne dokonywanie pomiarów powietrza w Gminie Toszek – dzięki czujnikowi jakości
powietrza, który na początku marca 2018 r. został zamontowany na budynku Szkoły
Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku. Czujnik ten udało się pozyskać w ramach
w konkursu „Wiem, czym oddycham” (opisano w raporcie za rok 2018);
− prowadzenia działań związanych z edukacją ekologiczną społeczeństwa, w tym edukacją
szkolną;
− montaż lamp solarnych w sołectwach;
− realizację zadań dotyczących dopuszczenia i nadzorowania pomocy publicznej
dla przedsiębiorców związanych z sektorem rolnictwa;
− pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych (pozabudżetowych) źródeł na realizację
zadań w sołectwach;
− realizację zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego (naliczanie opłat, sporządzanie
sprawdzań);
− realizacja zadań z zakresu gospodarki lokalowej (w tym także realizacja postanowień
Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Toszek na lata
2017-2021)
− stały monitoring możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich, inicjatyw
wspólnotowych i programów krajowych na działania realizowane przez Gminę;
− realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, których celem
jest niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, tj.: „Parkuj i jedź – budowa
centrum przesiadkowego w Toszku” (opisano w pkt 1 niniejszego rozdziału);
− dofinansowanie działań podejmowanych przez mieszkańców (tj. budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków);
− realizację zadań związanych z regularnym transportem zbiorowym.
Niskoemisyjny transport
Funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Toszek
na podstawie zawartego porozumienia pełni Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
(dalej: „GZM”), która poprawę jakości powietrza poprzez rozwój transportu niskoemisyjnego,
wskazuje jako jedno z ważniejszych zadań strategicznych. Dzięki pozyskiwanym dotacjom
z programów rządowych i unijnych, systematycznie powiększa się flota pojazdów zasilanych
paliwami alternatywnymi. W tej chwili pasażerów Zarządu Transportu Metropolitalnego
obsługuje już ponad 200 takich pojazdów. Napędzane są sprężonym gazem ziemnym
(149 pojazdów), napędem hybrydowym (41 pojazdów) i elektrycznym (13 pojazdów). Niebawem
dołączą do nich kolejne 32 autobusy elektryczne. 30 marca 2021 r. GZM ogłosiła przetarg
w tej sprawie. Koszt tej inwestycji to 120.000.000,00 zł, z czego 80.000.000,00 zł to dofinansowanie
otrzymane w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej pn. „GEPARD II – transport niskoemisyjny”.
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Dzięki temu na drogach GZM pojawi się 27 autobusów 12-metrowych, 5 przegubowych
o długości 18 metrów oraz zakupionych zostanie 16 mobilnych ładowarek, z których będą mogły
korzystać jednocześnie po dwa autobusy. Ponadto w sześciu miastach zostanie wybudowanych
9 stacjonarnych ładowarek – po jednej w Katowicach, Tarnowskich Górach, Mikołowie, Będzinie,
Sosnowcu oraz cztery w Gliwicach.
Metropolia ubiega się także o dofinansowanie zakupu 20 pojazdów na ogniwa paliwowe
zasilane wodorem. W tej sprawie trwa aktualnie ocena wniosku złożonego do programu
„Zielony Transport Publiczny”. Projekt ten będzie pilotażem, stanowiącym pierwszy etap
we wdrażaniu i upowszechnianiu transportu publicznego napędzanego wodorem na obszarze
GZM. Gdy planowane zakupy zostaną sfinalizowane, to nawet co piąty autobus, jeżdżący
pod szyldem ZTM (a więc także w gminach niebędących jej członkami - Gminę Toszek obecnie
obsługuje 7 pojazdów ZTM), będzie napędzany niskoemisyjnym paliwem. Prawdopodobnie
1 energooszczędny pojazd zostanie przydzielony do obsługi linii komunikacyjnej nr 207 relacji
Toszek-Pyskowice/Pyskowice-Toszek – pozytywna finalizacja w/w przedsięwzięcia wpłynie
na jakość powietrza w Gminie Toszek.
Promocja Programu „Czyste Powietrze”
1 września 2020 r. na toszeckim rynku stacjonowało mobilne biuro programu „Czyste
Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach (WFOŚiGW) – w ramach programu można ubiegać się w szczególności
o dofinansowanie wymiany pieców, ale także o zadania termomodernizacyjne (docieplenia,
wymiana stolarki itp.).
Przedstawiciele WFOŚiGW przez cały dzień byli do dyspozycji mieszkańców Gminy
Toszek - odpowiadali na pytania, a co ważniejsze, w mobilnym biurze można było złożyć
konkretny wniosek o dofinansowanie. Wydarzenie było promowane w środkach masowego
przekazu z wykorzystaniem sieci internet. Informacje o konieczności wymiany pieców
są sukcesywnie zamieszczane na profilu samorządu na portalu społecznościowym, celem
zwiększania świadomości lokalnej wspólnoty z korzyści płynących z korzystania
z alternatywnych źródeł energii.
Rysunek 30
Mobilne biuro „czyste Powietrze” na toszeckim rynku – 2020 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
59/110

Raport o stanie Gminy Toszek za rok 2020
________________________________________________________________________________________________

14. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Toszek
W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Toszek na lata 2016–2030
określone zostały kierunki, których głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców
Gminy Toszek poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia w rozwoju gminy
oraz rozwiązywania problemów społecznych. W dokumencie opisano 5 celów operacyjnych,
do których należą:
Cel operacyjny 1 – Zwiększenie efektywności systemu pomocy społecznej dla osób
korzystających z pomocy społecznej
Realizacja zadań związanych ze zwiększeniem efektywności systemu pomocy społecznej dla osób
korzystających z pomocy społecznej, polegała na:
1) prowadzeniu działań informacyjnych na temat dostępnych form pomocy i wsparcia dla osób
w różnych sytuacjach życiowych;
2) profesjonalizacji kadry pracującej w obszarze pomocy społecznej:
- w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku zatrudniona jest wykwalifikowana kadra,
wyspecjalizowana w różnych dziedzinach; pracownicy posiadają wiedzę teoretyczną i duże
doświadczenie zawodowe, które wykorzystują w swojej pracy;
3) rozwoju współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi;
4) pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na realizację programów celowych;
Cel operacyjny 2 – Obniżenie poziomu bezrobocia poprzez wdrożenie działań aktywizacyjnych
Podejmowane działania ukierunkowano na:
1) prowadzenie prac społecznie użytecznych - w 2020 r. z tej formy wsparcia skorzystało 7 osób
bezrobotnych, wykonując prace społecznie użyteczne w sołectwach oraz Centrum Usług
Wspólnych Gminy Toszek. Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników
pochodziły w 40% z budżetu gminy, a w 60% ze środków Funduszu Pracy. Łącznie
świadczenia dla w/w osób w 2020 r. wyniosły: 18.214,50 zł, w tym:
− ze środków Gminy Toszek – 7.285,80 zł,
− z Funduszu Pracy – 10.928,70 zł.
2) prowadzenie działalności informacyjnej na temat dostępnych w regionie ofert pracy
oraz szkoleń, rozpowszechnianie tych informacji we współpracy w Powiatowym Urzędem
Pracy w Gliwicach.
Cel operacyjny 3 – Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
Podejmowano działania w celu rozwiązania sytuacji kryzysowych i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i jej skutkom, poprzez:
1) kontynuację n/w Programów:
− Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020,
− Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019–2021,
− Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Toszek na lata 2019-2021,
− Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Gminie Toszek na lata 2019 -2021;
2) profesjonalizacji kadry pracującej w obszarze pomocy społecznej - doskonalono metody
i techniki pracy socjalnej poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych na szkoleniach.
Podnoszono wiedzę i umiejętności pracowników w celu wdrożenia nowych rozwiązań
organizacyjnych służących podnoszeniu jakości świadczonych usług;
3) funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek:
− w 2020 r. do Przewodniczącego w/w zespołu interdyscyplinarnego wpłynęło 11
wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” część A, założonych przez Komisariat Policji
w Pyskowicach;
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− kontynuowano procedury rozpoczęte w poprzednich latach;
− w 2020 r. odbyło się 11 spotkań grup roboczych oraz 4 posiedzenia zespołu;
− wydatkowanie środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku w 2020 r. na realizację
zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosło 781,77 zł (plan:
11.000,00 zł).
Cel operacyjny 4 – Wielopłaszczyznowe wsparcie rodziny
Podejmowano działania na rzecz poprawy jakości życia rodzinom oraz umacniano istniejące
formy wsparcia i pomocy poprzez:
1) prowadzenie Punktu „Dla Rodziny” (Punkt Pomocy Rodzinie) - poradnictwo specjalistyczne:
prawne, psychologiczne i terapeuty uzależnień – udzielono w 2020 r. łącznie 222 porady;
2) wsparcie rodziny poprzez asystenta rodziny (w 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku
zatrudniał 2 asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę) – asystą zostało objętych
8 rodzin;
3) kontynuacja działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Toszek na lata 2019 -2021;
4) realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – w 2020 r.
wydano łącznie 34 karty;
5) realizację samorządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny
3+/Rodziny Zastępczej w 2020 r. - wydano łącznie 34 karty;
6) wsparcie rodziny w zapewnieniu opieki nad dziećmi;
7) działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin poprzez
wsparcie finansowe oraz profesjonalną pracę socjalną;
8) prowadzenie i finansowanie działalności programów opiekuńczo–wychowawczych
na terenie gminy;
9) profesjonalizacja kadry pracującej w obszarze pomocy społecznej;
10) rozwój współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi;
11) tworzenie infrastruktury miejskiej ułatwiającej aktywną rekreację rodzinną;
12) wspieranie różnorakich form rekreacji, kultury oraz turystyki rodzinnej;
13) organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych.
Cel operacyjny 5 – Wydłużanie aktywności i sprawności seniorów i osób niepełnosprawnych
Podejmowano działania na rzecz poprawy jakości osób z niepełnosprawnością i starszych oraz
umacniano istniejące formy wsparcia i pomocy poprzez:
1) prowadzenie działalności informacyjnej na temat dostępnych form pomocy;
2) prowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych,
chorych lub niepełnosprawnych z wykluczeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi:
- w 2020 r. z usług opiekuńczych korzystało 61 osób;
- łączny koszt usług opiekuńczych (zgodnie z wydanymi decyzjami) w 2020 r. wynosił
51.083,00 zł za 4.987 godzin usług opiekuńczych;
- maksymalna wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze wynosiła w 2020 r. 15,00 zł oraz
30,00 zł za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych;
- zadanie jest w części lub całości odpłatne przez osoby objęte tą formą wsparcia. Odpłatność
podopiecznego uzależniona jest od wysokości jego dochodu oraz od sposobu prowadzenia
gospodarstwa domowego – samodzielnego lub z rodziną. Usługi opiekuńcze były
świadczone przez rehabilitanta i 7 opiekunek osób starszych zatrudnionych przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Toszku;
3) profesjonalizację kadry pracującej w obszarze pomocy społecznej;
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4) wspieranie wolontariatu:
− 11 października 2017 r. zostało zainagurowane Centrum Wolontariatu Ośrodka Pomocy
Społecznej – przedsięwzięcie to zostało zorganizowane dzięki współpracy Ośrodka
Pomocy Społecznej w Toszku z Parafią p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku oraz
Szkołą Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku, corocznie wykonywane były
działania wolontariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczu, w szczególności
poprzez dotrzymywanie towarzystwa pensjonariuszom, czy niesienie pomocy osobom
starszym mieszkającym w Gminie Toszek, jednak w 2020 r. ze względu na trwającą
pandemię i zaistniałe zagrożenie epidemiologiczne Centrum Wolontariatu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Toszku w2020 r. nie prowadziło żadnych działań.
15. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
Uchwałą Nr XV/243/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. został
przyjęty i wdrożony do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020. W Gminie Toszek w 2020 r. 5 rodzin z problemami alkoholowymi
korzystało z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszystkie rodziny objęte zostały wsparciem.
Podejmowano wobec nich działania mające na celu motywowanie osób pijących do podjęcia
leczenia w profesjonalnych placówkach lecznictwa odwykowego.
Celem głównym przedmiotowego programu było zapobieganie występowania w Gminie
Toszek problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Cel główny może być realizowany
za pomocą precyzyjnie określonych celów szczegółowych oraz kierunków działań.
Cel szczegółowy nr 1 - Prowadzenie działalności profilaktyczno–edukacyjnej
Prowadzone działania:
1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo
- wychowawczych;
2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3) organizowanie zajęć profilaktycznych podczas letnich programów opiekuńczowychowawczych dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej;
4) wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w programach
opiekuńczo – wychowawczych;
5) finansowanie programów profilaktyczno–edukacyjnych;
6) organizowanie zajęć o charakterze profilaktycznym dla seniorów.
Cel szczegółowy nr 2 - Zwiększenie dostępności konsultacji specjalistycznych dla osób
zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i ich rodzin, jak również osób uwikłanych
w problem przemocy w rodzinie, poprzez prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie i pracę
socjalną
Prowadzone działania:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – w 2020 r. udzielono:
− 95 porad z zakresu poradnictwa psychologicznego dla 19 rodzin;
− 87 konsultacji z terapeutą – poradnictwo terapeuty uzależnień;
− 40 porad prawnych dla 33 klientów;
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3)
4)
5)
6)

motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia za pomocą efektywnej pracy socjalnej
i wsparcia asystenta rodziny;
finansowanie działalności Miejsko–Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Toszku;
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych;
podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2277 z późn. zm.) oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.

Cel szczegółowy nr 3 - Reintegracja społeczno – zawodowa osób, które ukończyły terapię
Prowadzone działania:
1) objęcie pracą socjalną i wsparciem klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku, którzy
po ukończeniu terapii odwykowej podejmują działania zmierzające do znalezienia pracy;
2) współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie ułatwienia osobom, które ukończyły terapię
odwykową powrót na rynek pracy.
Miejsko–Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W roku 2020 w skład Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wchodziło 5 członków. W tym czasie Komisja przeprowadziła 12 rozmów interwencyjnomotywujących z osobami nadużywającymi alkoholu oraz 2 rozmowy z członkami rodzin tych
osób.
W 2020 r. Komisja skierowała 1 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego
w przedmiocie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego.
Ponadto Komisja przeprowadziła kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Toszek w 4 punktach sprzedaży
napojów alkoholowych (w tym w 2 placówkach handlu detalicznego oraz w 2 punktach
gastronomicznych). W roku sprawozdawczym, w Gminie Toszek znajdowało się 10 punktów
gastronomicznych i 19 detalicznych, sprzedających napoje alkoholowe.
16. Program profilaktyczny dla seniorów
Udział w programie profilaktycznym dla seniorów zadeklarowało 209 seniorów z terenu
Gminy Toszek. Zajęcia odbywały się w ramach dwóch Klubów Seniora: w Toszku i w Kotulinie.
Zajęcia w klubach z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne odbywały się w okresie od stycznia
do połowy marca 2020 r. I tak :
− w miesiącu styczniu 2020 r. obyło się w obu klubach spotkanie organizacyjne, podczas którego
uczestnicy wypełnili ankietę, która miała na celu poznanie oczekiwań seniorów wobec realizacji
programu w 2020 r.;
− w miesiącu lutym 2020 r. zorganizowano dla seniorów – członków Klubu seniora z Kotulina
wyjazd do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach oraz spotkanie z dr Markiem Kosmą
Cieślińskim, filmoznawcą specjalizującym się w problemach kina regionalnego. Spotkanie
koncentrowało się wokół tematu „Pralka Frania i inne, czyli niezapomniane rozkosze socjalistycznej
stabilizacji”. Uczestniczy Klubu Seniora w Toszku wzięli udział w uroczystym przekazaniu
przez Urząd Miejski w Toszku w Toszku doposażenia do Klubu Seniora z programu
rządowego Senior60+;
− w miesiącu marcu 2020 r. grupa 20 seniorów uczestniczyła w Góralsko–Śląskim Dniu Kobiet
z Radiem Silesia.
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17. Pozostałe programy opiekuńczo-wychowawcze
Rodzaj działań prowadzonych w ramach programów opiekuńczo-wychowawczych
reguluje Zarządzenie nr 43/JJ/2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku z dnia
31.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programów opiekuńczo – wychowawczych
na terenie Miasta i Gminy Toszek prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku.
Celem programów opiekuńczo–wychowawczych jest zapewnienie organizacji czasu
wolnego dzieci i młodzieży w atrakcyjny dla nich sposób, idący w parze z odziaływaniem
profilaktycznym i zainteresowaniami uczestników. Zajęcia mają różnorodną formę: ruchową,
stolikową, dydaktyczną, obejmują także pomoc w odrabianiu zadań domowych
lub wyrównywanie braków w nauce szkolnej. Organizacja i sposób prowadzenia programów są
zgodne z „Rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku”, które wydawane są corocznie przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
W Gminie Toszek w 2020 r. funkcjonowało 6 miejsc realizujących program
opiekuńczo--wychowawczy – 1 w Toszku, pozostałe w okolicznych sołectwach. Zajęcia odbywały
się raz w tygodniu przez 2 godziny (z wyłączeniem dni świątecznych).
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z możliwością zakażenia
wirusem Sars-CoV-2 zajęcia odbywały się do miesiąca marca 2020 r. (średnia arytmetyczna dzieci
uczestniczących w programach w okresie 3 miesięcy wyniosła 56) i dalsza realizacja działań
w ramach realizacji programu opiekuńczo–wychowawczego uzależniona była od aktualnej
sytuacji epidemiologicznej w kraju. I tak:
− w miesiącu sierpniu 2020 r. dzieci uczestniczyły w „Letnim, rodzinnym zwiedzaniu wieży
zamkowej” i „Artystycznie pod chmurką” – warsztatach plastycznych dla dzieci na toszeckim
zamku oraz pikniku organizowanym wspólnie z seniorami z terenu gminy pn. „Zamkowe,
zdrowe poruszanie”. W ramach pikniku promowano zdrowy styl życia, odżywianie, odbyła się
gimnastyka i zajęcia taneczne dla seniorów. W Wilkowiczkach odbyły się warsztaty językowe
pn. „Rowerowe love”;
− w miesiącu wrześniu 2020 r. we wszystkich szkołach z terenu gminy odbył się cykl zajęć
edukacyjnych z zakresu wpływu przyjmowania środków psychoaktywnych na organizm
młodego człowieka oraz Szkoły Podstawowe w Pniowie, Kotulinie i Paczynie uczestniczyły
w spektaklu „Piraci i skarb pustyni” w wykonaniu teatru KRAK ART.;
− w miesiącu październiku 2020 r. odbyły się zajęcia nordic walking dla seniorów oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku, Szkoły Podstawowej w Kotulinie
uczestniczyli w turnieju sportowym z elementami profilaktyki antyuzależnieniowej „Perfecto”
w Strzelcach Opolskich.
18. Gminny program profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2021
Uchwałą
Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r.
został przyjęty i wdrożony do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2019–2021, który zakładał jako główny cel ograniczenie zdrowotnych
i społecznych konsekwencji używania środków psychoaktywnych wśród mieszkańców Gminy
Toszek.
Realizację celu głównego ułatwiło określenie pomniejszych, celów szczegółowych
i kierunków działań.
Cel szczegółowy nr 1 - Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie
i usuwanie skutków zażywania narkotyków
Podjęte działania:
− zwiększenie dostępności i skuteczności oferowanej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od narkotyków, zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin;
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− prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie, w którym można uzyskać pomoc psychospołeczną
i prawną;
− zapewnienie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym
tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego;
− reintegracja zawodowa osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych, poprzez
udostępnianie ofert pracy i szkoleń.
Cel szczegółowy nr 2 - Zwiększenie wiedzy w środowisku na temat środków psychoaktywnych
oraz specyfiki uzależnienia od nich
Podjęte działania:
− zmniejszenie degradacji społecznej osób uzależnionych;
− prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych.
Cel szczegółowy nr 3 – Prowadzenie zdrowego trybu życia
Podjęte działania:
− prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie;
− prowadzenie zajęć o tematyce profilaktycznej i edukacyjnej w czasie letniego wypoczynku
dzieci i młodzieży, prowadzonego w formie stacjonarnej;
− prowadzenie działań
mających na celu podnoszenie kompetencji zawodowych osób
działających w obszarze pomocy społecznej,
− wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Wydatkowanie środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku w 2020 r.
na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii wyniosło 10.000,00 zł (zgodnie z planem).
19. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Toszek na lata 2019 -2021
Uchwałą Nr IV/20/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. został przyjęty
i wdrożony do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019–2021.
Zakładał on jako główny cel udzielanie kompleksowej pomocy i wsparcia rodzinom z Gminy
Toszek w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych.
Podjęte działania w 2020 r.:
− diagnoza rodzin zamieszkujących Gminę Toszek oraz zabezpieczenie ich podstawowych
potrzeb socjalno–bytowych;
− rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności;
− organizacja i prowadzenie programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży;
− poszerzenie świadomości mieszkańców w zakresie oferty pomocowej Ośrodka Pomocy
Społecznej w Toszku;
− stopniowe zmniejszanie zakresu dysfunkcji w rodzinach;
− wspieranie rodzin przeżywających kryzys.
W nawiązaniu do wymienionych celów zostały określone kierunki i realizowane
następujące działania:
− monitorowanie i diagnoza środowisk rodzinnych, które w wyniku przewidywanych trudności
potrzebują pomocy i wsparcia, poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
i ustalanie planu pomocy;
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− prowadzenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (prawnego, socjalnego,
pedagogicznego itp.) dla osób i rodzin z Gminy Toszek – łącznie przeprowadzono 182
konsultacje/porady;
− objęcie 8 rodzin przeżywających trudności wsparciem asystenta rodziny;
− prowadzenie zajęć w ramach programów opiekuńczo-wychowawczych, zawierających
elementy profilaktyczne, wychowawcze, artystyczne czy sportowe;
− profesjonalizacja kadry pracującej z dzieckiem i rodziną;
20. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Gminie Toszek na lata 2019-2021
Uchwałą Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30stycznia 2019 r. został przyjęty
i wdrożony do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Gminie Toszek na lata 2019–2021.
Celem głównym niniejszego programu było skuteczne rozwiązywanie problemów
przemocy w rodzinie w Gminie Toszek. Realizację celu głównego ułatwiło określenie
pomniejszych, celów szczegółowych i kierunków działań.
Cel szczegółowy nr 1 - Udoskonalenie systemu współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie
przeciwdziałania i rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie
Podjęte działania:
- zbieranie i analizowanie danych dotyczących występowania przemocy w Gminie Toszek;
- monitorowanie środowiska lokalnego pod kątem występowania przemocy;
- analiza skuteczności proponowanych działań.
Cel szczegółowy nr 2 - Zwiększanie wiedzy w środowisku na temat zjawiska przemocy,
obalanie mitów z nią związanych
Podjęte działania:
- zamieszczanie informacji na temat zjawiska przemocy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy
Społecznej w Toszku;
- prowadzenie wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w programach opiekuńczo– wychowawczych zajęć poświęconych tematyce przemocy i ochrony przed nią;
- informowanie o punktach świadczących specjalistyczną pomoc dla osób uwikłanych
w problem przemocy.
Cel szczegółowy nr 3 - Zwiększenie dostępności pomocy dla osób dotkniętych przemocą
oraz poprawa skuteczności działań pomocowych oferowanych przez przedstawicieli instytucji
Podjęte działania:
- prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie;
- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek;
- prowadzenie działań mający na celu podnoszenie kompetencji zawodowych osób działających
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

66/110

Raport o stanie Gminy Toszek za rok 2020
________________________________________________________________________________________________

21. Programy (projekty) dofinansowane ze źródeł pozabudżetowych w 2020 r.
Tabela 7
Wykaz programów (projektów) dofinansowanych ze źródeł pozabudżetowych w 2020 r.

L.p.

Nazwa projektu

1.

Nowa jakość pomocy społecznej
w Gminie Toszek

2.

LOKALNY ANIMATOR SPORTU
„Sport Wszystkich Dzieci”

3.

Budowa kanalizacji dla rejonu ulic
Ogrodowej, Młyńskiej, Wiejskiej,
Podwale, Piastowskiej
i Limanowskiego, Tarnogórskiej,
Gliwickiej, Morcinka,
Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej
i Reymonta w Toszku

4.

5.

6.

7.

Zielony Gaik

Kotliszowicki zielony skwerek

Kwitnący plac zabaw

Osiedlowy Zielony Zakątek

Całkowita kwota
projektu
(zł)

372.951,25

21.600,00

3.527.249,31

1.220,00

1.220,00

1.220,00

1.220,00
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Wnioskowana
kwota
dofinansowania
(zł)

Stan realizacji

314.323,31

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej kwocie i jest
w trakcie realizacji
W 2020 r. poniesiono wydatek
w wysokości 200.429,12 zł

10.800,00

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej kwocie
i został zrealizowany w 2020 r.

3.350.886,84

Wniosek otrzymał
dofinansowanie w wysokości
95% kosztów kwalifikowanych
i został zrealizowany w 2020 r.

1.220,00

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej kwocie
i został zrealizowany w 2020 r.

1.220,00

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej kwocie
i został zrealizowany w 2020 r.

1.220,00

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej kwocie
i został zrealizowany w 2020 r.

1.220,00

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej kwocie
i został zrealizowany w 2020 r.

Raport o stanie Gminy Toszek za rok 2020
________________________________________________________________________________________________

L.p.

8.

9.

Nazwa projektu

Program profilaktyki nowotworu
gruczołu krokowego dla
mężczyzn zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek
w wieku 50-69 lat,
czas realizacji: lata 2019-2022

ERASMUS+ Recycling dla życia

10.

Odkrywamy świat nauki

11.

Zdalna szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego

12.

13.

Narodowy Program Czytelnictwa

Tworzenie i odnowienie zieleni
w Gminie Toszek
- wniosek złożono 25.05.2018 r.

Całkowita kwota
projektu
(zł)

198.077,20

129.149,47

405.030,55

59.877,52

18.000,00

4.183.950,00
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Wnioskowana
kwota
dofinansowania
(zł)

17.050,00

Stan realizacji

Wniosek otrzymał
dofinansowanie na realizację
zadania w 2020 r.
- zadanie w trakcie realizacji
(od 1 stycznia 2019 r.)
W 2020 r. odstąpiono od realizacji
II modułu zadania – diagnostyka
(opisano w pkt 9 niniejszego
rozdziału)

129.149,47

Wniosek otrzymał
dofinansowanie na realizację
zadania w 2020 r.
- zadanie w trakcie realizacji
w Szkole Podstawowej
im. G. Morcinka w Toszku

405.030,55

Wniosek otrzymał
dofinansowanie na realizację
zadania w 2020 r.
- zadanie w trakcie realizacji
w Szkole Podstawowej
w Kotulinie, Paczynie
i w Pniowie

59.877,52

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej kwocie
i został zrealizowany w 2020 r.

15.000,00

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej kwocie
i został zrealizowany w 2020 r.

3.482.509,00

Wniosek oceniony pozytywnie –
został sklasyfikowany na liście
rezerwowej ze względu
na ograniczoną ilość środków
w naborze, jednak 18.12.2020
podpisano umowę na
dofinansowanie zadania.
Wniosek otrzymał (w 2020 r.)
dofinansowanie
we wnioskowanej kwocie
i zadanie jest w trakcie
realizacji
(planowo: do 31.12.2022 r.)
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L.p.

14.

Nazwa projektu

Program Ochrony Środowiska
na lata 2020-2023 z perspektywą
do 2026 r.

15.

500 zł na naukę zdalną
- rządowe wsparcie dla
nauczycieli

16.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Kotulinie w sprzęt
multimedialny
- Inicjatywa Sołecka 2020

17.

Zakup urządzenia zabawowego
na plac zabaw oraz
zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego przy świetlicy
wiejskiej
- Inicjatywa Sołecka 2020

18.

Zamontowanie wiat
przystankowych
w miejscowości Kotliszowice
- Inicjatywa Sołecka 2020

19.

Parkuj i jedź – budowa centrum
przesiadkowego w Toszku

Całkowita kwota
projektu
(zł)

Wnioskowana
kwota
dofinansowania
(zł)

Stan realizacji

8.399,20

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej kwocie
i zadanie jest w trakcie
realizacji

51.000,00

Wnioski otrzymały
dofinansowanie Ministra
Edukacji we wnioskowanej
kwocie i zadanie zostało
zrealizowane – środki zostały
przekazane na zakup sprzętu
multimedialnego realizacji

5.961,13

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej kwocie
i zadanie zostało realizowane

21.000,00

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej kwocie
i zadanie zostało realizowane

10.000,00

Wniosek otrzymał
dofinansowanie
we wnioskowanej kwocie
i zadanie zostało realizowane

1.830.375,79

Wniosek otrzymał
wnioskowane dofinansowanie
(wysokość dotacji faktycznie
przekazanej może się zatem
zmienić w okresie realizacji
zadania) i zadanie jest w
trakcie realizacji
(planowo: do 30.06.2022 r.)

10.499,00

51.000,00

7.849,79

44.799,00

13.300,00

4.051.022,02

źródło: opracowanie własne

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów,
na które otrzymano dofinansowanie wyniosła: 13.099.235,11 zł, w tym wysokość otrzymanego
dofinansowania wyniosła: 9.716.242,81 zł, tj. 74% wartości w/w realizowanych (lub
zrealizowanych) projektów/programów.
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Wykres 7
Wysokość projektów (inwestycji/przedsięwzięć) realizowanych w latach 2018-2020
w stosunku do wysokości otrzymanych dotacji z innych źródeł – zestawienie porównawcze

Wysokość projektów (inwestycji/przedsięwzięć)
realizowanych w latach 2018-2020 w porównaniu z wysokością
otrzymanych dotacji ze źródeł zewnętrznych
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źródło: opracowanie własne

Dodatkowo w ramach wyrównania 0,4% subwencji oświatowej dla Szkoły Podstawowej
w Kotulinie pozyskano 106.620,00 zł na zakup i wyposażenie nowej pracowni przyrodniczej
do realizacji nowej podstawy programowej – pracownia zostanie wykorzystana do prowadzenia
zajęć geografii, chemii i biologii.
W ramach programu „GAZ-SYSTEM dla edukacji” i otrzymanej darowiźnie w wysokości
30.000,00 zł zakupiono dla gminnych szkół podstawowych 10 laptopów wraz
z oprogramowaniem. Zakupione laptopy uroczyście przekazano dyrektorom szkół w następującej
ilości i zgodnie z zapotrzebowaniem:
− Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie – 2 szt.,
− Szkoła Podstawowa w Kotulinie – 1 szt.,
− Szkoła Podstawowa w Paczynie – 1 szt.,
− Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku – 3 szt.,
− Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku – 3 szt.
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W międzyczasie poinformowano opinię publiczną o otrzymanej darowiźnie poprzez stronę
internetową gminy oraz przekazano materiał z wręczenia laptopów dyrektorom szkół
na gminnego Facebooka.
Rysunek 31
Uroczyste przekazanie vouchera o wartości 30.000,00 zł
– darowizna w ramach programu „GAZ-SYSTEM dla edukacji”

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Rozdział III
Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Toszku
Zgodnie z art. 30 ust. 1 u.s.g. Burmistrz Toszka jest organem wykonawczym gminy,
do którego zadań należy w szczególności wykonywanie uchwał rady gminy.
Liczba uchwał podjętych w 2020 r. przez Radę Miejską w Toszku wyniosła 92 - wszystkie
zostały podjęte z inicjatywy Burmistrza Toszka.
Z kolei liczba uchwał w stosunku, do których wydano rozstrzygnięcia nadzorcze
w odniesieniu do całego aktu wyniosła 1.
Tabela 8
Sposób realizacji uchwał Rady Miejskiej w Toszku podjętych w 2020 r. z inicjatywy Burmistrza
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Numer i data
uchwały

Przedmiot sprawy
(uchwała w sprawie)

XVI/257/2020
28.01.2020

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej
w Toszku na rok 2020

XVI/258/2020
28.01.2020

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem
działek: 432/73 i 433/73, obręb Toszek, stanowiącej
własność Gminy Toszek

− wykonana – umowa
dzierżawy zawarta
z dzierżawcą na okres
10 lat

XVI/259/2020
28.01.2020

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem
działki 442/73, obręb Toszek, stanowiącej własność
Gminy Toszek

− wykonana – umowa
dzierżawy zawarta
z dzierżawcą na okres
10 lat

XVI/260/2020
28.01.2020

XVI/261/2020
28.01.2020

XVI/262/2020
28.01.2020

XVI/263/2020
28.01.2020

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem
działki 461/73, obręb Toszek, stanowiącej własność
Gminy Toszek
w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem
działki 462/73, obręb Toszek, stanowiącej własność
Gminy Toszek

Sposób wykonania uchwały

− wykonana

- wykonana – umowa
dzierżawy zawarta
z dzierżawcą na okres
10 lat
- wykonana – umowa
dzierżawy zawarta
z dzierżawcą na okres
10 lat

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem
działki 482/73, obręb Toszek, stanowiącej własność
Gminy Toszek

- wykonana – umowa
dzierżawy zawarta
z dzierżawcą na okres
10 lat

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek

- uchwała w trakcie
realizacji – wykonana
w części dotyczącej 2020 r.
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Lp.

8.

9.

10.

Numer i data
uchwały

XVI/264/2020
28.01.2020

XVII/265/2020
03.03.2020

XVII/266/2020
03.03.2020

Przedmiot sprawy
(uchwała w sprawie)

Sposób wykonania uchwały

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
zanonimizowano z dnia 9 stycznia 2020 r.

- wykonana

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji
stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2019
oraz planów pracy komisji stałych
Rady Miejskiej w Toszku na rok 2020

− wykonana

zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miejskiej
w Toszku w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, stałych komisji Rady
Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu ich działania
oraz składów osobowych

− wykonana

− wykonana – w 2020 r.
z budżetu Gminy Toszek
udzielono dotacji celowej
w wysokości 50.000,00 zł
na rzecz Parafii
Rzymskokatolickiej
pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Toszku

11.

XVII/267/2020
03.03.2020

w sprawie udzielenia w 2020 r.
z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków

12.

XVII/268/2020
03.03.2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Toszka

13.

XVII/269/2020
03.03.2020

w sprawie rozpatrzenie wniosku zanonimizowano
z dnia 4 lutego 2020

XVII/270/2020
03.03.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Toszek dla terenów położonych w Toszku,
Paczynie, Pniowie i Ciochowicach

− wykonana

w sprawie określenia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek
w 2020 roku”

− wykonana

14.

15.

16.

XVII/271/2020
03.03.2020

XVII/272/2020
03.03.2020

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Toszek
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− wykonana – skargę uznano
za bezzasadną

− wykonana – wniosek
uznano za bezzasadny

− wykonana;
− moc straciła Uchwała
nr XXII/150/2016 Rady
Miejskiej w Toszku z dnia
31 maja 2016 r.
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Numer i data
uchwały

Przedmiot sprawy
(uchwała w sprawie)

17.

XVII/273/2020
03.03.2020

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

18.

XVII/274/2020
03.03.2020

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy
Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

− w trakcie realizacji

19.

XVII/275/2020
03.03.2020

w sprawie określenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

− w trakcie realizacji

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości i określenia
warunków i trybu składania za pomocą środków
komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych

− w trakcie realizacji

21.

XVII/277/2020
03.03.2020

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/293/05 Rady
Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu
przez Gminę Toszek

− wykonana

22.

XVII/278/2020
03.03.2020

w sprawie zasad sprawienia pogrzebu
przez Gminę Toszek

23.

XVII/279/2020
03.03.2020

w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
dla Gminy Toszek na rok 2020

− wykonana

24.

XVII/280/2020
03.03.2020

w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2019 roku
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Toszek na lata 2019-2021

− wykonana – raport został
przyjęty

25.

XVII/281/2020
03.03.2020

w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania
za 2019 rok z realizacji Gminnego Programu,
Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 wraz
ze wskazaniem potrzeb

26.

XVII/282/2020
03.03.2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Toszek

Lp.

20.

XVII/276/2020
03.03.2020
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Sposób wykonania uchwały

− wykonana

−

w trakcie realizacji

− wykonana – sprawozdanie
zostało przyjęte

− wykonana
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Lp.

27.

28.

Numer i data
uchwały

Przedmiot sprawy
(uchwała w sprawie)

XVII/283/2020
03.03.2020

w sprawie wystąpienia
z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie
kompleksowych działań rekompensujących
samorządom znaczne ubytki dochodów
z tyt. m.in. obniżenia stawek podatku PIT

XVII/284/2020
03.03.2020

29.

XVII/285/2020
03.03.2020

30.

XVII/286/2020
03.03.2020

31.

32.

33.

34.

XVIII/287/2020
30.04.2020

XVIII/288/2020
30.04.2020

XVIII/289/2020
30.04.2020

XVIII/290/2020
30.04.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Gliwickiemu na realizację budowy chodnika przy
drodze powiatowej 2913 S w miejscowości Paczyna

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek
na rok 2020

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Toszek
w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka
z realizacji „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”
w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 82
obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek

Sposób wykonania uchwały
− wykonana – wystąpiono
z apelem do Prezesa Rady
Ministrów, uchwalę
przekazano wszystkim
organom stanowiącym
gmin i powiatów
województwa śląskiego
− wykonana – w 2020 r.
udzielono pomocy
finansowej na realizację
inwestycji budowy
chodnika w Paczynie etap VI w wysokości
350 000,00 zł
− sposób realizacji został
opisany w sprawozdaniu
z wykonania budżetu
Gminy Toszek za rok 2020
− sposób realizacji został
opisany w sprawozdaniu
z wykonania budżetu
Gminy Toszek za rok 2020

− wykonana – sprawozdanie
zostało przyjęte

− wykonana - umowa
dzierżawy zawarta
z dzierżawcą na czas
nieokreślony

w odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości
będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni
0,0424 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy
w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem
pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 4,
stanowiącej własność Gminy Toszek

− wykonana - umowa
dzierżawy zawarta
z dzierżawcą na czas
nieokreślony

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki
nr 1032/209, o powierzchni 0,0380 ha, km. 1,
dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę
wieczystą nr GL1G/00035316/9
z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony
numerem 5, stanowiącej własność Gminy Toszek

− wykonana - umowa
dzierżawy zawarta
z dzierżawcą na czas
nieokreślony
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Lp.

35.

36.

37.

Numer i data
uchwały

Przedmiot sprawy
(uchwała w sprawie)

XVIII/291/2020
30.04.2020

w sprawie zmieniającej uchwałę nr XVII/276/2020
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości i określenia warunków i trybu
składania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

− w trakcie realizacji

XVIII/292/2020
30.04.2020

w sprawie zarządzenia
na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty
targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta
i wysokości wynagrodzenia
z tytułu inkasa

− w trakcie realizacji

w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu
rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności
podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących
dochód budżetu Gminy Toszek

− w trakcie realizacji

XVIII/293/2020
30.04.2020

38.

XVIII/294/2020
30.04.2020

w sprawie zwolnienia od podatku
od nieruchomości

39.

XVIII/295/2020
30.04.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek
na rok 2020

Sposób wykonania uchwały

− wykonana w 2020 r. –
możliwość składania
wniosków o zwolnienie
istniała do 31.12.2020 r.
− sposób realizacji został
opisany w sprawozdaniu
z wykonania budżetu
Gminy Toszek za rok 2020
−

40.

XVIII/296/2020
30.04.2020

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Toszek

41.

XIX/297/2020
27.05.2020

zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, stałych komisji Rady Miejskiej
w Toszku, ustalenia przedmiotu ich działania
oraz składów osobowych

42.

XIX/298/2020
27.05.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprawdzenia
procedury działalności Rady Sołeckiej
w Pawłowicach

43.

XIX/299/2020
27.05.2020

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji
dotyczącej „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”

44.

XIX/300/2020
27.05.2020

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy
Społecznej za rok 2019 dla Gminy Toszek
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sposób realizacji został
opisany w sprawozdaniu
z wykonania budżetu
Gminy Toszek za rok 2020

− wykonana – nastąpiła
zmiana składu osobowego
komisji

− wykonana – petycja
uznana za bezzasadną
− wykonana – petycja
pozostawiona bez
rozpatrzenia
− wykonana – ocena została
przyjęta
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Lp.

Numer i data
uchwały

Przedmiot sprawy
(uchwała w sprawie)

45.

XIX/301/2020
27.05.2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Toszek

− wykonywana - w trakcie
realizacji (obowiązuje w
roku szkolnym 2020/2021)

46.

XIX/302/2020
27.05.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek
na rok 2020

− sposób realizacji został
opisany w sprawozdaniu
z wykonania budżetu
Gminy Toszek za rok 2020

Sposób wykonania uchwały

47.

XIX/303/2020
27.05.2020

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Toszek

− sposób realizacji został
opisany w sprawozdaniu
z wykonania budżetu
Gminy Toszek za rok 2020

48.

XX/304/2020
29.07.2020

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka
wotum zaufania

− wykonana – udzielono
wotum zaufania

49.

XX/305/2020
29.07.2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2019

− wykonana – sprawozdanie
zatwierdzono

50.

XX/306/2020
29.07.2020

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Toszek za rok 2019

− wykonana – absolutorium
zostało udzielone

51.

XX/307/2020
29.07.2020

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy
miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021”
za okres 2018-2019

− wykonana - sprawozdanie
zostało przyjęte

52.

XX/308/2020
29.07.2020

w sprawie woli przejęcia przez Gminę Toszek
od Powiatu Gliwickiego zadania w zakresie
prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej

− wykonana – Gmina Toszek
przejęła zadanie w zakresie
prowadzenia Powiatowej
Biblioteki Publicznej

53.

XX/309/2020
29.07.2020

w sprawie zamiaru zmiany statutu Centrum Kultury
„Zamek w Toszku” w części dotyczącej zakresu
działania Działu Bibliotek

− wykonana

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie
darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Toszek

− wykonana – przekazano
w formie darowizny
na rzecz Skarbu Państwa
4 niezabudowane
nieruchomości na cele
publiczne, tj. pod drogę
krajową DK 40;
− zawarto akt notarialny

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem
działki 11 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność
Gminy Toszek

− wykonana – umowa
dzierżawy zawarta
z dzierżawcą na okres
10 lat

54.

55.

XX/310/2020
29.07.2020

XX/311/2020
29.07.2020
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Lp.

56.

57.

Numer i data
uchwały

XX/312/2020
29.07.2020

XX/313/2020
29.07.2020

58.

XX/314/2020
29.07.2020

59.

XX/315/2020
29.07.2020

60.

XX/316/2020
9.07.2020

61.

XX/317/2020
29.07.2020

62.

XX/318/2020
29.07.2020

63.

XX/319/2020
29.07.2020

Przedmiot sprawy
(uchwała w sprawie)

Sposób wykonania uchwały

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem
działek: 81 i 210/82, obręb Kotliszowice, stanowiącej
własność Gminy Toszek

− wykonana – umowa
dzierżawy zawarta z
dzierżawcą na okres 10 lat

w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości
oznaczonej numerem działek: 144, 145 i 146 obręb
Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

− wykonana – umowa
dzierżawy zawarta z
dzierżawca na okres 10 lat

w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości
oznaczonej numerem działek: 1161/156 1162/156
obręb Paczyna, stanowiącej własność Gminy Toszek

− wykonana – umowa
dzierżawy zawarta
z dzierżawcą na okres
10 lat

w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości
oznaczonej numerem działki 47 obręb Pisarzowice,
stanowiącej własność Gminy Toszek

− wykonana – umowa
dzierżawy zawarta
z dzierżawcą na okres
10 lat

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki
nr 587/218, o powierzchni 0,0200ha, km.1, dla której
Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00035790/5
z przeznaczeniem pod ogródek warzywny,
stanowiącej własność Gminy Toszek

− wykonana – umowa
dzierżawy zawarta
z dzierżawcą na czas
nieoznaczony

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem
działek: 134 i 441/135 obręb Proboszczowice,
stanowiącej własność Gminy Toszek

− wykonana – umowa
dzierżawy zawarta
z dzierżawcą na okres
10 lat

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem
działki 382/8 obręb Toszek, stanowiącej własność
Gminy Toszek

− wykonana – umowa
dzierżawy zawarta
z dzierżawcą na okres
20 lat

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem
działek: 2, części działki 4 i 812/24 obręb Toszek,
stanowiącej własność Gminy Toszek

− niewykonana – działki
zostały włączone
do projektu: „Tworzenie
i odnowienie zieleni
w Gminie Toszek”
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64.

65.

Numer i data
uchwały

XX/320/2020
29.07.2020

XX/321/2020
29.07.2020

Przedmiot sprawy
(uchwała w sprawie)

Sposób wykonania uchwały

w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości
będącej częścią działki nr 24/13, o powierzchni
0,0090 ha, km. 9, dla której Sąd Rejonowy
w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą
nr GL1G/00035305/9 z przeznaczeniem pod ogródek
warzywny, oznaczony numerem 2, stanowiącej
własność Gminy Toszek

− wykonana – umowa
dzierżawy zawarta
z dzierżawcą na czas
nieoznaczony

w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości
będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni
0,0400 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach
prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9
z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony
numerem 3, stanowiącej własność Gminy Toszek

− wykonana – umowa
dzierżawy zawarta
z dzierżawcą na czas
nieoznaczony

− wykonana – zmiana
nastąpiła

− wykonana – zmiana
nastąpiła

66.

XX/322/2020
29.07.2020

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/298/05 Rady
Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego na drogach gminnych

67.

XX/323/2020
29.07.2020

w zmiany uchwały
nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
4 lipca 2019 r. w sprawie Toszeckiego Budżetu
Obywatelskiego

68.

XX/324/2020
29.07.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek
na rok 2020

− sposób realizacji został
opisany w sprawozdaniu
z wykonania budżetu
Gminy Toszek za rok 2020

69.

XX/325/2020
9.07.2020

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Toszek

− sposób realizacji został
opisany w sprawozdaniu
z wykonania budżetu
Gminy Toszek za rok 2020

zmieniającej uchwałę
w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu
kosztów podróży służbowej przewodniczącym
organów wykonawczych jednostek pomocniczych
Gminy Toszek

− wykonana – zmiana
dotycząca zwiększenia
wysokości diety
przewodniczącym
organów wykonawczych
nastąpiła;
− uchwała weszła w życie
z dniem 1 listopada 2020 r.
i jest w trakcie realizacji

70.

XXI/326/2020
30.09.2020
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71.

72.

Numer i data
uchwały

XXI/327/2020
30.09.2020

XXI/328/2020
30.09.2020

Przedmiot sprawy
(uchwała w sprawie)

Sposób wykonania uchwały

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem
działki 312/94 obręb Toszek, stanowiącej własność
Gminy Toszek

− wykonana – umowa
dzierżawy zawarta
z dzierżawcą na okres
10 lat

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Gliwickiemu na dofinansowanie działalności Szpitala
w Knurowie Sp. z o.o. w celu zapobiegania
rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)

− wykonana – pomoc
finansowa z budżetu
Gminy Toszek została
udzielona w wysokości
3.000,00 zł na
dofinansowanie
działalności Szpitala
w Knurowie Sp. z o.o.

73.

XXI/329/2020
30.09.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek
na rok 2020

− sposób realizacji został
opisany w sprawozdaniu
z wykonania budżetu
Gminy Toszek za rok 2020

74.

XXI/330/2020
30.09.2020

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Toszek

− sposób realizacji został
opisany w sprawozdaniu
z wykonania budżetu
Gminy Toszek za rok 2020

XXII/331/2020
28.10.2020

w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości oznaczonych numerami
działek: 1657/183, 1660/235 i 1662/183, stanowiącej
własność Gminy Toszek

− wykonana – umowa
dzierżawy zawarta
z dzierżawcą na okres
3 lat

76.

XXII/332/2020
28.10.2020

w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Toszek” oraz przekazania
o do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

− wykonana

77.

XXII/333/2020
08.10.2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

− wykonywana – uchwała
w trakcie realizacji
od 2021 r.

78.

XXII/334/2020
28.10.2020

w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku
od środków transportowych na terenie
miasta i gminy Toszek

− wykonywana – uchwała
w trakcie realizacji
od 2021 r.

79.

XXII/335/2020
28.10.2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek
na rok 2020

− sposób realizacji został
opisany w sprawozdaniu
z wykonania budżetu
Gminy Toszek za rok 2020

80.

XXII/336/2020
28.10.2020

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Toszek

− sposób realizacji został
opisany w sprawozdaniu
z wykonania budżetu
Gminy Toszek za rok 2020

75.
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81.

Numer i data
uchwały

XXIII/337/2020
30.11.2020

Przedmiot sprawy
(uchwała w sprawie)
w sprawie "Programu współpracy Gminy Toszek
w roku 2021 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”

Sposób wykonania uchwały

− wykonywana – program
jest w trakcie realizacji
(od stycznia 2021 r.)

82.

XXIII/338/2020
30.11.2020

zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020

− sposób realizacji został
opisany w sprawozdaniu
z wykonania budżetu
Gminy Toszek za rok 2020

83.

XXIII/339/2020
30.11.2020

w sprawie wieloletniej prognozy finansowe
Gminy Toszek

− sposób realizacji został
opisany w sprawozdaniu
z wykonania budżetu
Gminy Toszek za rok 2020

84.

XXIII/340/2020
30.11.2020

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji
Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice
z dnia 16 września 2020 r. w sprawie utworzenia
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Toszku

− wykonana

85.

XXIII/341/2020
30.11.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
dodatkowego oświetlenia ulicznego w Ciochowicach

− wykonana – petycja
uznana za bezzasadną

86.

XXIV/342/2020
17.12.2020

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Toszek na rok 2021

− uchylona na podstawie
rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody
Śląskiego z dnia 20
stycznia 2021 r. w całości

87.

XXIV/343/2020
17.12.2020

w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości
Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz
dotychczasowego najemcy na czas nieoznaczony

− wykonana – umowa
została zawarta na czas
nieoznaczony

88.

XXIV/344/2020
17.12.2020

w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy
aglomeracji Toszek

89.

90.

XXIV/345/2020
17.12.2020

XXIV/346/2020
17.12.2020

− wykonana

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek
na rok 2020

− sposób realizacji został
opisany w sprawozdaniu
z wykonania budżetu
Gminy Toszek za rok 2020

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Toszek

− sposób realizacji został
opisany w sprawozdaniu
z wykonania budżetu
Gminy Toszek za rok 2020
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Numer i data
uchwały

Przedmiot sprawy
(uchwała w sprawie)

91.

XXIV/347/2020
17.12.2020

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek
na rok 2021

− wykonywana – uchwała
w trakcie realizacji
(od 2021 r.)

92.

XXIV/348/2020
17.12.2020

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Toszek

− wykonywana – uchwała
w trakcie realizacji
(od 2021 r.)

Lp.

Sposób wykonania uchwały

źródło: opracowanie własne

Sposób realizacji w 2020 r. uchwał podjętych w latach poprzednich
Uchwała Nr XXX/210/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia
stawek opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek:
− obecna liczba przewoźników obsługujących Gminę Toszek: 8;
− wysokość dochodów do budżetu Gminy Toszek z tytułu opłat za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek
w roku 20120 wyniosła 7.012,39 zł22;
− uchwała obowiązująca/w trakcie realizacji.
Uchwała Nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – realizowana w roku 2020:
− na jej podstawie dokonano następujących sprzedaży nieruchomości:
▪ sprzedaż 1 (jednego) lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
za cenę 29.260,00 zł;
▪ sprzedaż 1 (jednej) działki w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej za cenę 9.140,00 zł netto (11.242,20 zł brutto);
▪ sprzedaż 5 działek w drodze przetargów ustnych nieograniczonych – łączny dochód
z tytułu sprzedaży działek w 2020 r. wyniósł: 175.114,57 zł netto (213.742,74 zł brutto).
Z uwagi na epidemię COVID-19 przez kilka miesięcy 2020 r. nie było praktycznej
możliwości dokonywania przez rzeczoznawców wycen nieruchomości i ich inwentaryzacji
(w tym także mieszkań gminnych).

Dla porównania w 2019 r. wysokość dochodów z tego tytułu wyniosła 8.870,94 zł - wysokość dochodów
do budżetu Gminy Toszek w roku 2020 z tego tytułu w porównaniu z rokiem 2019 zmniejszyła się.
Zmniejszenie dochodów wynika w szczególności ze zmian zachodzących w rozkładach jazdy (w związku
z epidemią koronawirusa przez większość roku 2020 obowiązywała rozkłady jazdy ważne w dni robocze
nieszkolne). Zwiększyła się jednak liczba przewoźników obsługujących Gminę Toszek z 6 do 8.
22
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W zaistniałej niespodziewanej sytuacji epidemiologicznej uniemożliwione lub bardzo utrudnione
było w 2020 r. przeprowadzanie oględzin nieruchomości. Utrudniony był także
dla rzeczoznawców dostęp do dokumentacji, a także do danych transakcyjnych nieruchomości,
które miały miejsce na rynku, w tym danych dotyczących nieruchomości porównawczych.
Wykres 8
Dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych – zestawienie porównawcze za lata 2018-2020

Dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych
za lata 2018-2020
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
rok 2018

rok 2019

rok 2020

źródło: opracowanie własne

Uchwała Nr XIXI/200/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
„Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek
na lata 2012-2032”– realizowana w roku 2020:
− sukcesywnie usuwano azbest z terenu Gminy Toszek (opisano szczegółowo w II rozdziale
raportu, pkt 7).
Uchwała Nr XIX/123/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
− realizowana w roku 2020 - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.
Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek:
− realizowana w roku 2020 (do połowy marca 2020 r.) – przestrzeganie postanowień
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek przez
mieszkańców;
− 3 marca 2020 r. Uchwałą nr XVII/272/2020 Rady Miejskiej w Toszku wprowadzono nowy
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek, który wszedł w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
tj. dnia 24 marca 2021 r.
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Uchwała Nr XXXIV/277/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023:
− realizowana w roku 2020 poprzez sukcesywne wydawanie zaświadczeń o nieobjęciu
nieruchomości obszarem rewitalizacji, ani Specjalną Strefą Rewitalizacji oraz nieustanowieniu
prawa pierwokupu nieruchomości – w 2020 r. wydano 130 zaświadczeń z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zawierających informacje o objęciu/nieobjęciu danej
nieruchomości obszarem rewitalizacji lub/i Specjalną Strefą Rewitalizacji.
Uchwała nr XL/336/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obwieszczenia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek:
− obowiązująca – przez 3 lata uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
nie uległa zmianie.
Uchwała nr XL/337/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek:
− uchwała weszła z dniem 1 stycznia 2018 r. i obowiązywała do 31 grudnia 2020 r. - na jej
podstawie określono wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych
(nie zmieniła się w roku 2020 – wysokość podatków przez 3 lata – 2018, 2019 i 2020 –
utrzymywała się na tym samym poziomie).
Uchwała nr XIII/229/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zarządzenia
na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości
wynagrodzenia z tytułu inkasa.
− na ich podstawie określono inkasenta i wysokość wynagrodzenia z tytułu inkasa;
− obowiązywała od dnia 26 listopada 2019 r. do dnia 19 maja 2020 r.;
− uchylona Uchwałą Nr XVIII/292/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze
inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa (wskazano w tabeli 8).
Uchwała Nr XIV/238/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek.
− obowiązywała od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - na jej podstawie określono wysokość
stawek w podatku od nieruchomości obowiązujących w 2020 r.;
− stosowana nadal do określania/ustalania zobowiązań podatkowych za rok 2020, w którym
obowiązywała.
Stawki podatków obowiązujące w 2020 r., a podjęte uchwałami w latach wcześniejszych
(2017 i 2019) dotyczące:
− podatku od nieruchomości – XIV/238/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy
Toszek,
− podatku od środków transportowych – Uchwała nr XL/337/2017 Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków
transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na terenie miasta i gminy Toszek,
w roku 2020 utrzymywały się na porównywalnym poziomie23.

Podatek od środków transportowych obowiązujący w 2020 r. utrzymywał się na tym samym poziomie,
co w roku 2019.
23
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W 2020 r. Burmistrz Toszka wystawił:
− 864 upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
− 128 tytułów wykonawczych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
− 872 upomnienia dotyczące podatków;
− 404 tytuły wykonawcze dotyczące podatków.
Zaległości dotyczące podatków według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły
2.450.953,60 zł, z kolei wysokość zaległości dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oszacowano na kwotę 36.443,79 zł (łączna kwota zaległości dotyczących opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie wynosiła:
116.414,16 zł).
Warto jednak zaznaczyć, iż z tytułów wykonawczych dotyczących podatków udało się
wyegzekwować kwotę w wysokości 164.858,01 zł, natomiast z tytułów wykonawczych
dotyczących zagospodarowania odpadami komunalnymi udało się wyegzekwować kwotę
50.943,82 zł (dane na dzień 31 grudnia 2020 r.), tj. 31% zadłużenia.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę ogół zaległości publicznoprawnych, należy wskazać,
że w kwocie zaległości podatkowych wynoszących 2.450.953,60 zł, kwotę 1.027.054,02 zł
(tj. 42% zaległości) stanowi sumę zaległości 3 (trzech) zobowiązanych, w stosunku do których
odpowiednio na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy
ogłoszona została upadłość, a co za tym idzie kwota ta nie może być dochodzona w toku egzekucji
administracyjnej, gdyż postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład
masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa
z dniem ogłoszenia upadłości, natomiast postępowanie to umarza się z mocy prawa
po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zaś po dniu ogłoszenia upadłości
niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z art. 15zzs ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.,
tzw. „tarcza antykryzysowa”), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach
egzekucyjnych nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres. W związku
z powyższym, uwzględniając zasady współżycia społecznego, po konsultacjach z obsługą prawną
tut. Urzędu, nie były regularnie wysyłane upomnienia z tytułu nieuregulowanych należności
publicznoprawnych, a co za tym idzie, przez ten czas nie wystawiano także tytułów
wykonawczych, których doręczenie zobowiązanemu wszczyna postępowanie egzekucyjne
zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności pieniężnych.
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Wykres 9
Skuteczność Gminy Toszek w egzekwowaniu do budżetu Gminy Toszek
zaległych należności z tytułów wykonawczych za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w zł)
w latach 2017-2020 z zaznaczą na linią trendu (kropkowana)

źródło: opracowanie własne
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Rozdział IV
Toszecki Budżet Obywatelski i Fundusz Sołecki
1. Toszecki Budżet Obywatelski
Toszecki Budżet Obywatelski (dalej: „TBO”) został zapoczątkowany w 2017 r.
W 2018 roku z powodu zmian w prawie odstąpiono od ogłaszania edycji Budżetu
Obywatelskiego. W związku z tym w 2019 roku nie były realizowane zadania wynikające
z Budżetu Obywatelskiego 2018.
W 2019 r. ogłoszono II edycję Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach której
do realizacji wybrano 8 n/w projektów, które były realizowane w 2020 r., tj.:
1) Budowa studni głębinowej wraz z buforem wodnym na boisku sportowym w Paczynie - koszt
określono na 25.000,00 zł. W ramach projektu zaplanowano budowę studni głębinowej
z buforem wodnym na boisku LKS w Paczynie. Pomimo usilnych starań toszeckiego
samorządu zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r. – ogłoszono konkurs na realizację
zadania – nikt nie wziął w nim udziału, firma zewnętrza wyceniła zadanie na wydatek rzędu
70.000,00 zł. Cel projektu (nawodnienie boiska sportowego w Paczynie) zostanie osiągnięty
w inny sposób, przykładowo poprzez wykorzystanie tzw. „deszczówki;
2) Bezpieczny Strażak – Bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek - koszt projektu określono
na 24.600,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane – zakupiono 6 kompletów strażackich ubrań
specjalnych dla OSP Toszek;
Rysunek 32
Członkowie jednostki OSP Toszek w zakupionych umundurowaniach (6 kompletów zakupiono w ramach
Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego, edycja II – 2020,
6 kompletów zakupiono już w ramach III edycji Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego -2021)

źródło: https://www.facebook.com/OSP-Toszek-219092141440138/
autor: Ireneusz Giemza (OSP Toszek)
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3)

Budowa parkingu przy ul. Świbskiej w Kotulinie - koszt projektu określono na 25.000,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r., zakres prac obejmował w szczególności:
− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o powierzchni 225,00 m2;
− wykonanie koryta na całej szerokości o powierzchni 225,00 m2;
− zabudowanie obrzeża betonowego o długości 40 mb;
− zabudowanie krawężnika najazdowego o długości 30 mb;
− wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 30,00 cm po zagęszczeniu
– o powierzchni - 225,00 m2;
− podsypkę cementowo-paskową z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 3,00 cm
po zagęszczeniu 225,00 m2;
− wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 6,00 cm – szara z wydzieleniem kolorem
czerwonym miejsc parkingowych o powierzchni 150,00 m2.
Całość inwestycji (projektu) wyniosła: 24.999,75 zł.
Rysunek 33
Etapy realizacji zadania pn. „Budowa parkingu w Kotulinie przy ul. Świbskiej”
w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

4)

Zakup sceny plenerowej z zabudową – koszt projektu określono na 24.000,00 zł.
W ramach projektu zaplanowano zakup sceny plenerowej wraz z zadaszeniem
przy świetlicy wiejskiej w Sarnowie. Zakres prac obejmował:
− budowę
wiaty drewnianej wraz drewnianym podestem o wymiarach 6m x 5m
wraz wykonaniem fundamentów;
− wykonanie i montaż balustrad z desek , obustronnie struganych, łączonych czołowo;
− wykonanie schodów z podestu o szerokości 1,2 m spełniające wymogi bezpieczeństwa;
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− wykonanie dachu jednospadowego o nachyleniu 30 stopni.
Projekt został zrealizowany zgodnie z planem. Koszt inwestycji (projektu) wyniosła:
24.000,00 zł;
Rysunek 34
Drewniana wiata w Sarnowie
– zadanie zrealizowano w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

5)

Modernizacja placu zabaw w Kotliszowicach – koszt projektu określono na 24.971,00 zł. Prace
obejmowały zaprojektowanie oraz montaż urządzeń zabawowych (zestaw zabawowych z 2
zjeżdżalniami - domek) wraz z podłożem, wymiana podłoża, ogrodzenia oraz instalacja lamp
solarnych. Całkowity koszt zadania (projektu) zgodny z wnioskiem – 24.971,00 zł.

Rysunek 35
Modernizacja placu zabaw
w Kotliszowicach
– zadanie zrealizowano
w ramach Toszeckiego Budżetu
Obywatelskiego w 2020 r.

źródło:
archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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6)

7)

Toszeckie kino plenerowe – koszt projektu określono na 17.000,00 zł. W ramach projektu
zaplanowano organizację czterech wakacyjnych sesji kina plenerowego na toszeckim zamku.
Z uwagi na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii koronawirusa
i brakiem możliwości przewidzenia rozwoju tej sytuacji zrezygnowano z realizacji
przedmiotowego projektu w 2020 r., zadanie zostanie zrealizowane w 2021 r. ;
Infrastruktura dla dzieci na Oraczu – koszt inwestycji określono na 24.600,00 zł.
W ramach projektu zaplanowano stworzenie mini placu zabaw na Oraczu. Zadanie zostało
zrealizowane zgodnie z planem. Prace obejmowały zaprojektowanie oraz montaż
następujących urządzeń: ławostołu, huśtawki wagowej, piaskownicy z zadaszeniem, karuzeli
krzesełkowej, bujaku krzesełkowego - motor, huśtawki wahadłowej, zestaw zabawowy
z zjeżdżalnią (domek);

Rysunek 36
Infrastruktura dla dzieci na Oraczu
– zadanie zrealizowano w ramach
Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego
w 2020 r.

źródło:
archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

8)

Ogrodzenie placu rekreacyjno–biesiadnego w Pniowie – koszt wstępnie określono na 15.000,00 zł.
W ramach projektu zaplanowano wykonanie ogrodzenia o wysokości nie mniejszej
niż 1,5m od poziomu podłoża i długości 145 mb przy świetlicy wiejskiej w Pniowie.
Inwestycja została uzupełniona o montaż furtkobramy.
Rysunek 37
Ogrodzenie placu zabaw w Pniowie

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Rysunek 38
Toszecki Budżet Obywatelski – oficjalne logo

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Dodatkowo w roku 2020
ogłoszona została III edycja Toszeckiego Budżetu
Obywatelskiego.
Podstawę prawną działań związanych z uruchomieniem Toszeckiego Budżetu
Obywatelskiego w 2020 r. stanowiły:
− art. 5a ust. 3-5 u.s.g.;
− Uchwała nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Toszeckiego
Budżetu Obywatelskiego zmieniona Uchwałą nr XX/323/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
29 lipca 2020 r.;
− Zarządzenie nr 0050.180.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2020 r. zmieniające
Zarządzenie nr 0050.167.2019 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powołania
Zespołu ds. Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego;
− Zarządzenie nr 0050.185.2020 Burmistrza Toszka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie terminu
projektu naboru projektów w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego oraz określenia
wysokości środków przeznaczonych na realizację działań objętych procedurą Toszeckiego
Budżetu Obywatelskiego na rok 2021;
− Zarządzenie nr 0050.186.2020 Burmistrza Toszka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie
harmonogramu przebiegu procedury Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021;
Główne zasady Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego:
− zgłoszenia realizacji zadań w ramach TBO mogą dotyczyć wydatków na realizację zadań
własnych Gminy Toszek oraz na realizację zadań, które może ponieść gmina na podstawie
obowiązujących przepisów;
− zgłaszane zadania muszą być możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego,
− zadania mogą być realizowane wyłącznie na terenie Gminy Toszek, a jeśli dotyczą robót
budowlanych, to mogą być realizowane na gruntach we władaniu Gminy Toszek,
nieobciążonych na rzecz osób trzecich lub gruntach, co do których gmina pozyska prawo
do dysponowania na cele budowlane;
− zadanie do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić mieszkaniec
Gminy Toszek, przy czym zgłoszenie wymaga poparcia co najmniej 9 mieszkańców gminy,
− zadania zgłasza się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanej platformy
internetowej toszek.budzet-obywatelski.org;
− koszt jednego zgłaszanego zadania nie może przekroczyć 25.000,00 zł.
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W roku 2020 ogłoszono III edycję Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego.
Tabela 9
Harmonogram III edycji Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

Przeprowadzenie kampanii informacyjnoedukacyjnej

od 31 sierpnia 2020 r.

Zgłaszanie projektów
do Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

od 14 września 2020 r.
do 21 września 2020 r.

Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych
projektów

od 22 września 2020 r.
do 25 września 2020 r.

Publikacja listy wniosków zweryfikowanych

28 września 2020 r.

Głosowanie

od 12 października 2020 r.
do 26 października 2020 r.

Oficjalne ogłoszenie wyników

do 30 października 2020 r.

źródło: opracowanie własne

Do przeprowadzenia akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej TBO zostały
wykorzystane różne kanały komunikacyjne, dostosowane do zróżnicowanych grup mieszkańców
w celu jak najszerszego informowania o podejmowanych działaniach, w szczególności
za
pośrednictwem
stron
internetowych,
profilu
Miasta
i
Gminy
Toszek
na portalu społecznościowym (facebook), gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”
Wszelkie czynności związane ze złożeniem wniosku w ramach TBO odbywały się
za pośrednictwem dedykowanej temu platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://toszek.budzet-obywatelski.org/.
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Łączna kwota wszystkich złożonych projektów sięgała prawie 400.000,00 zł – łącznie
w 2020 r. złożono 20 wniosków (nie wszystkie spełniały jednak wymogi formalne). Do głosowania
wybrano 18 wniosków.
Rysunek 39
Informacja o projektach zgłoszonych w ramach III edycji Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

źródło: https://toszek.budzet-obywatelski.org/wyniki

W wyniku przeprowadzonego w 2020 r. głosowania mieszkańcy Gminy Toszek wybrali
9 projektów, których realizacja będzie miała miejsce w 2021 r., tj.:
1) Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w Ciochowicach – 10,10% głosów. Koszt projektu
określono na 24.462,30 zł. W ramach projektu planowana jest rozbudowa miejsca integracji
i rekreacji w sołectwie Ciochowice poprzez zakupienie zestawu zabawowego i podwójnej
huśtawki. Do powstałego już miejsca aktywności z strefą fitness zostanie rozbudowana strefa
zabawy dla dzieci;
2) Bezpieczny Strażak – Bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek – 9,9% głosów. Koszt projektu
określono na 25.000,00 zł. W ramach projektu przewidziano zakup wyposażenia jednostki
OSP Toszek w mundury bojowe niezbędne podczas wypadków drogowych, pożarów
oraz innych zdarzeń wymagających interwencji Straży Pożarnej. Zakup ubrań specjalnych
spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców całej gminy;
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3)

Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Pniowie oraz zakup mebli i sprzętów – 9,5% głosów.
Koszt projektu określono na 25.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie
modernizacji obiektu (świetlicy wiejskiej w Pniowie) oraz zakupu mebli i sprzętów.
Przedsięwzięcie ma na celu poprawę komfortu korzystania z obiektu przez wszystkich
użytkowników, a także daje możliwość rozwoju.
4) Kontenerowa szatnia +bramki do piłki nożnej - 9,5% głosów. Koszt projektu określono
na 25.000,00 zł. W ramach projektu zaplanowano dopuszczenie dużego boiska w Kotulinie
do dziecięcych rozgrywek sportowych poprzez zakup przenośnej, kontenerowej szatni
sportowej oraz aluminiowych bramek do piłki nożnej (wyposażenie niezbędne do uzyskania
wymaganej zgody);
5) Budowa wiaty rekreacyjno-piknikowej na obiekcie sportowym w Paczynie – 9,3 % głosów. Koszt
projektu określono na 25.000,00 zł. W ramach projektu planowana jest budowa wiaty
rekreacyjno-piknikowej na obiekcie sportowym LKS Orzeł Paczyna, która wzbogaci istniejący
teren do alternatywnego wypoczynku oraz wspólnej integracji mieszkańców oraz gości
miejscowości Paczyna;
6) Toszeckie Ognisko Muzyczne – 8,6% głosów. Koszt projektu określono na 25.000,00 zł. W ramach
projektu planowane jest stworzenie Toszeckiego Ogniska Muzycznego, w którym grupa
17 osób będzie mogła się uczyć gry na instrumentach dętych oraz podstaw teorii muzyki
pod okiem doświadczonych nauczycieli w okresie 35 tygodni szkolnych;
7) Remont dachu świetlicy wiejskiej – 8,6% głosów. Koszt projektu określono na 25.000,00 zł.
W ramach projektu zaplanowano remont dachu świetlicy wiejskiej w Kotliszowicach;
8) Altana – scena w Kotulinie – 8,4% głosów. Koszt projektu określono na 25.000,00 zł.
W ramach projektu planowana jest budowa drewnianej altany o wymiarach 4m x 6m
na działce nr 863/198 zlokalizowanej w Kotulinie przy ul. Świbskiej obok świetlicy wiejskiej,
przedszkola i placu zabaw.
9) Zakup i montaż nowego domku, piaskownicy i ławki na placu zabaw w Ligocie Toszeckiej – 6,3%
głosów. Koszt projektu określono na 15.000,00 zł. W ramach projektu planowany jest zakup
nowych i bezpiecznych atrakcji na plac zabaw w Ligocie Toszeckiej.
W/w zadania zostaną zrealizowane w 2021 r.
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Rysunek 40
Wyniki głosowania w III edycji Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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2. Fundusz Sołecki
Fundusz Sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki finansowe zabezpieczone
na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców poszczególnych jednostek
pomocniczych (sołectw). Podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa z dnia 21 lutego
2014 r. o funduszu sołeckim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.), zgodnie z którą,
aby sołectwo otrzymało pieniądze, rada gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu Funduszu
Sołeckiego do 31 marca poprzedzającego rok, w którym wydatkowane zostaną środki.
Mając na uwadze powyższe, z inicjatywy Burmistrza podjęto Uchwałę
nr LIII/465/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2015.
W/w uchwała została zmieniona Uchwałą nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Toszku w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2015 – uchwała
ta ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została
podjęta, do czasu podjęcia uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
która ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym została
podjęta. Powyższe uregulowanie stanowi zapewnienie funkcjonowania Funduszu Sołeckiego
na terenie gminy w sposób ciągły.
Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego, to środki finansowe wyodrębnione
w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących
poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa
podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane w/w środki finansowe. Dlatego też, to samym
mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.
Kwoty dla poszczególnych sołectw przedstawia Burmistrz do 31 lipca poprzedzającego
rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Warto zaznaczyć, iż wyodrębnienie funduszu
nie jest obligatoryjne. Liczba gmin, w których stworzono fundusz wyniosła 55% w latach
2009-2013, 60% w 2016 r., 62% - 2017 r. i 64% w latach 2018-2019 r. oraz 69,4% w roku 202024
(w tym także Gmina Toszek).

Dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pobrane ze strony internetowej Serwis
Rzeczypospolitej, https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-solecki [dostęp: 18 maja 2021 r.]
24
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Tabela 10
Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2020 r. według kategorii zadań
Sołectwo

Plan (zł)

Wykonanie (zł)

Boguszyce

650,00

639,64

Ciochowice

1.727,50

1.727,08

Kotulin

2.179,00

2.174,15

Ligota Toszecka

1.300,00

850,35

Paczyna

1.800,00

1.520,00

400,00

395,99

1.628,50

1.618,51

350,00

164,04

Pniów

1.400,00

733,32

Proboszczowice

9.400,00

9.389,58

Sarnów

1.280,00

1.279,60

500,00

335,55

Razem

22.615,00

20.827,81

Boguszyce

1.300,00

850,06

Ciochowice

302,50

302,49

Kotliszowice

1.600,00

1.277,78

Kotulin

4.354,00

4.340,91

2.300,00

1.199,17

Paczyna

4.190,80

3.939,36

Pisarzowice

2.654,84

2.551,92

Płużniczka

2.957,20

2.889,66

Pniów

12.000,00

10.277,03

Proboszczowice

1.200,00

846,04

Sarnów

9.160,00

9.140,90

Wilkowiczki

3.934,00

3.685,96

Razem

45.953,34

41.301,28

Boguszyce

6.000,00

5.980,00

Sarnów

3.600,00

3.600,00

Razem

9.600,00

9.580,00

Boguszyce

1.300,00

1.299,00

Razem

1.300,00

1.299,00

Utrzymanie terenów Pawłowice
zielonych
Pisarzowice
Płużniczka

Wilkowiczki

Utrzymanie świetlic Ligota Toszecka
wiejskich

Zakup i montaż
ogrodzeń
Utwardzanie
pobocza
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Sołectwo

Plan (zł)

Wykonanie (zł)

Ciochowice

299,00

299,00

Kotliszowice

300,00

299,00

4.463,30

4.460,43

300,00

299,00

Paczyna

32.657,00

32.422,35

Pisarzowice

2.099,99

2.096,44

Pniów

600,00

598,00

Sarnów

730,00

725,85

Wilkowiczki

300,00

299,00

Razem

41.749,29

41.499,07

Boguszyce

5.707,45

5.650,00

Kotulin

26.448,50

26.437,31

Ligota Toszecka

11.416,64

10.926,00

Płużniczka

10.350,00

10.348,31

Pniów

18.587,36

18.548,51

Proboszczowice

1.647,00

1.618,00

Sarnów

5.500,00

5.500,00

903,90

899,00

Razem

80.560,85

79.927,13

Paczynka

10.009,78

10.006,67

Razem

10.009,78

10.006,67

Ciochowice

1.200,00

1.198,40

Razem

1.200,00

1.198,40

Kotulin

673,00

671,49

500,00

421,98

Razem

1.173,00

1.093,47

Kotliszowice

11.573,00

11.372,58

Razem

11.573,00

11.372,58

Ciochowice

1.768,89

1.768,00

Razem

1.768,89

1.768,00

Kotulin
Doposażenie
i utrzymanie placów Ligota Toszecka
zabaw

Doposażenie
i remonty
w świetlicach
wiejskich

Wilkowiczki

Remonty dróg
Zakup kompletów
biesiadnych

Utrzymanie terenów
Proboszczowice
rekreacyjno
sportowych (boiska)
Zakup
i posadowienie
gabloty celem
wyeksponowania
sikawki konnej
Konserwacja rowów
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Zakup tablic
informacyjnych
i znaków
informacyjnych
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców

Sołectwo

Plan (zł)

Wykonanie (zł)

Pniów

1.500,00

1.499,37

Razem

1.500,00

1.499,37

Kotulin

530,00

529,98

Razem

530,00

529,98

2.500,00

2.150,00

Razem

2.500,00

2.150,00

Płużniczka

3.000,00

3.000,00

Wilkowiczki

10.000,00

10.000,00

Razem

13.000,00

13.000,00

Pawłowice

700,00

500,00

Razem

700,00

500,00

Ciochowice

7.000,00

7.000,00

Razem

7.000,00

7.000,00

Pawłowice

9.209,50

9.102,00

Razem

9.209,50

9.102,00

Ciochowice

2.270,00

2.259,97

Razem

2.270,00

2.259,97

Kotliszowice

3.300,00

3.300,00

Razem

3.300,00

3.300,00

280,00

280,00

280,00

280,00

14.100,00

14.100,00

14.100,00

14.100,00

Proboszczowice

200,00

187,18

Razem

200,00

187,18

Sarnów

2.609,50

2.600,00

2.609,50

2.600,00

Zakup i montaż garażu Ligota Toszecka
blaszanego
Brukowanie terenu
gminnego

Wynajem sali

Wykonanie remontu
projektu rowu
Zakup lampy solarnej
Zakup kosiarki
spalinowej - traktorka
Dofinansowanie
zakupu dwóch wiat
przystankowych

Zakup szyby do wiaty Pawłowice
przystankowej
Razem
Dofinansowanie
Pisarzowice
wykonania oświetlenia
na placu rekreacyjnoRazem
sportowym
Aktywizacja
mieszkańców

Otynkowanie budynku
gospodarczego
Razem
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Sołectwo

Plan (zł)

Wykonanie (zł)

Wilkowiczki

1.135,25

1.057,00

Razem

1.135,25

1.057,00

Wykonanie
dokumentacji
projektowej

Boguszyce

2.550,00

0,00

Razem

2.550,00

0,00

Budowa boiska
do piłki siatkowej

Ciochowice

2.270,00

2.259,97

Razem

2.270,00

2.259,97

Zakup ławek
plenerowych

źródło: opracowanie własne

Wysokość (suma środków wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego) wyniosła
284.938,91 zł. Analizując dane wskazane w tabeli powyżej można wywnioskować, iż najwięcej
środków finansowych z Funduszu Sołeckiego przeznaczono na doposażenie i remonty
w świetlicach wiejskich (28% wysokości całkowicie wydatkowanej kwoty), doposażenie
i utrzymanie placów zabaw (14,6%), utrzymanie świetlic wiejskich (14,5%) oraz utrzymanie
terenów zielonych (7,3%). W porównaniu z latami poprzednimi, z uwagi na zaistniałą sytuację
epidemiologiczną oraz wprowadzone obostrzenia zrezygnowano z organizacji imprez sołeckich,
np. dożynek, które w latach poprzednich stanowiły średnio 15% wydatkowanych środków.
„Zaoszczędzone” środki zostały rozdysponowane na inne kategorie zadań.
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Wykres 10
Wydatkowanie w 2020 r. środków finansowych Gminy Toszek w ramach Funduszu Sołeckiego
w podziale na zadania

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 41
Wyremontowana świetlica wiejska w Ligocie Toszeckiej
– zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Rysunek 42
Ogrodzenie terenu
przy świetlicy wiejskiej w Sarnowie
– inwestycja zrealizowana
w ramach Funduszu Sołeckiego
w 2020 r.

źródło:
archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Rysunek 43
Szafa w Sarnowie zakupiona w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Rysunek 44
Zakup i montaż garażu blaszanego
w Ligocie Toszeckiej
– zrealizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w 2020 r.

źródło:
archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Rysunek 45
Lampa solarna w Pawłowicach
– zakupiona w ramach Funduszu
Sołeckiego w 2020 r.

źródło:
archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Rysunek 46
Wybrukowana powierzchnia w Wilkowiczkach (po lewej)
oraz wybrukowanie terenu pod wiatą przystankową w Płużniczce (z prawej)
– inwestycje zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2020 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
Rysunek 47
Plac zabaw w Paczynie - zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego 2020 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Wykres 11
Wydatkowanie Funduszu Sołeckiego w 2020 r. w podziale na poszczególne sołectwa
Gminy Toszek (wartości podano w PLN)

źródło: opracowanie własne

Wydatki Gminy Toszek w 2020 r. w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 284.938,91 zł
(tj. o 8.243,08 zł więcej w stosunku do roku 2019), co stanowi 0,58% wszystkich wydatków
poniesionych w 2020 r.
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Tabela 11
Zestawienie wydatkowania środków finansowych w ramach Funduszu Sołeckiego
przez poszczególne sołectwa w 2020 r.

L.p.

Nazwa sołectwa

Wysokość środków
przypadających
na sołectwo (zł)

Wysokość środków
wykorzystanych
przez sołectwo (zł)

Wysokość środków
niewykorzystanych
przez sołectwo (zł)

1

Boguszyce

17.507,45

14.418,70

3.088,75

2

Ciochowice

22.067,89

22.054,94

12,95

3

Kotliszowice

16.773,00

16.249,36

523,64

4

Kotulin

38.647,80

38.614,27

33,53

5

Ligota Toszecka

17.816,64

15.424,52

2.392,12

6

Paczyna

38.647,80

37.881,71

766,09

7

Paczynka

10.009,78

10.006,67

3,11

8

Pawłowice

10.589,50

10.277,99

311,51

9

Pisarzowice

20.483,33

20.366,87

116,46

10

Pniów

34.087,36

31.656,23

2.431,13

11

Proboszczowice

12.947,00

12.462,78

484,22

12

Płużniczka

16.657,20

16.402,01

255,19

13

Sarnów

22.879,50

22.846,35

33,15

14

Wilkowiczki

16.773,15

16.276,51

496,64

295.887,40

284.938,91

10.948,49

Razem

źródło: opracowanie własne

Odnosząc się do sposobu wydatkowania środków przez poszczególne sołectwa to plan
prawie w 100% wykonały n/w sołectwa:
− Paczynka (99,97% planu)
− Ciochowice (99,94% planu),
− Kotulin (99,91 % planu),
− Sarnów (99,85% planu).
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Sołectwa, które w mniejszym stopniu wydatkowały środki finansowe w ramach Funduszu
Sołeckiego w roku 2020 to:
− Boguszyce (82,3% planu),
− Ligota Toszecka (86,5% planu).
Ogółem wydatkowano 96% środków przewidzianych na realizację przedsięwzięć
w ramach Funduszu Sołeckiego (podobnie jak w roku 2019 – wówczas wydatkowano 95% planu).
Wykres 12
Sposób wydatkowania Funduszu Sołeckiego w latach 2017-2020
– zestawienie planu i faktycznego wykonania

Sposób wydatkowania Funduszu Sołeckiego
w latach 2017-2020
-zestawienie planu i faktycznego wykonani
350000
300000
250000

200000
150000
100000
50000
0
rok 2017

rok 2018

rok 2019

rok 2020

wysokość zaplanowanych środkiów finansowych

wysokość środków faktycznie wydatkowanych
Liniowa (wysokość środków faktycznie wydatkowanych)

źródło: opracowanie własne

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Toszek
na realizację zadań, których inicjatorem są bezpośrednio jednostki pomocnicze z każdym rokiem
wzrasta. Jednocześnie stopień wydatkowania środków zaplanowanych w latach
2017-2020 utrzymuje się na tym samym poziomie, tj. ok. 95% w stosunku do planu.
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PODSUMOWANIE
Raport o stanie gminy za rok 2020 odzwierciedla przebieg najważniejszych działań
realizowanych przez Burmistrza Toszka w 2020 r. przy pomocy Urzędu Miejskiego w Toszku
oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, w tym przede wszystkim zawiera
informację o sposobie realizacji: programów, polityk i strategii, uchwał organu stanowiącego
oraz Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego.
Rok 2020 był wyjątkowo trudny nie tylko dla jednostek samorządu terytorialnego,
ale dla wszystkich sektorów gospodarki oraz wspólnoty. Pomimo codziennej walki z pandemią
wirusa Sars-CoV-2 zaplanowane działania (w miarę możliwości) były konsekwentnie realizowane.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, klientów Urzędu oraz pracowników samorządowych
już w marcu 2020 roku zostały wprowadzone (czasowo) pewne ograniczenia
w obsłudze interesantów, jednak przez cały okres pandemii nie zawieszono (nie zamknięto)
Urzędu dla mieszkańców – przez cały rok była zapewniona możliwość kontaktu z pracownikami,
którzy z zachowaniem środków ostrożności wykonywali powierzone im zadania. Kontakty
osobiste w miarę możliwości były ograniczone do minimum. Większość spraw w tym okresie
była realizowana w sposób elektroniczny lub telefoniczny. Przeorganizowano pracę Biura Obsługi
Interesanta – listy (przesyłki, wnioski) niewymagające potwierdzenia wpływu można wrzucać
do urny wystawionej przed budynkiem Urzędu, przed Biurem Obsługi Interesanta oraz kasą
ustawiono telefony oraz laptopy, by móc w Urzędzie, pod kątem pracownika załatwić sprawy
niezbędne dla zapewnienia pomocy obywatelom (głównie sprawy związane z ewidencją ludności,
urzędem stanu cywilnego, dowodami osobistymi, profilem zaufanym, czy działalnością
gospodarczą i wiele innych). Większość spotkań, szkoleń, posiedzeń – także organów
stanowiących odbywało się w trybie zdalnym (organizowanych przez pracowników Urzędu).
Ogłoszenie stanu epidemii koronawirusa okazało się sprawdzianem kompetencji, umiejętności
organizacyjnych i zarządzających oraz możliwości technicznych jednostek samorządu
terytorialnego.
Rok 2020 był kolejnym, w którym realizowano postanowienia w/w dokumentów
strategicznych, których wykonanie przynosić będzie wymierne efekty w przyszłości. Wszystkie
podejmowane działania mają na celu poprawę jakości życia lokalnej wspólnoty. Kontynuowano
zadania inwestycyjne związane ze zwiększeniem możliwości i atrakcyjności spędzania wolnego
czasu, a także poprawiające jakość środowiska naturalnego oraz wizerunku gminy na zewnątrz,
zwracając szczególną uwagę mieszkańców na profilaktykę zdrowotną i zagwarantowanie
im aktywnych form spędzania wolnego czasu, także na wolnym powietrzu. W/w cele mogły
zostać zrealizowane w szczególności poprzez realizację n/w inwestycji:
− budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Toszek,
− budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Paczynie,
− rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w Pisarzowicach oraz placu
zabaw z zastosowaniem energooszczędnych opraw wykonanych w technologii LED
− rozpoczęcie prac związanych z realizacją takich projektów, jak „Parkuj i jedź” – budowa
centrum przesiadkowego w Toszku, czy „Odnowa zieleni w Gminie Toszek.
Rok 2020 obfitował w realizację przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej, oraz przeciwdziałanie epidemii koronawirusa – to czas zacieśnienia
więzi w relacji „organ-mieszkaniec” oraz rozwój wolontariatu poprzez zaangażowanie się
i promocję n/w akcji:
− szycia maseczek pn. „#KtoNosiNieRoznosi”;
− zbiórki (rzeczowej) dla oddziału covidowego Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.
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Pandemia koronawirusa wpłynęła znacząco na funkcjonowanie samorządu, organizacji
pozarządowych oraz samych mieszkańców w różnym stopniu, jednak determinacja toszeckiego
magistratu, pracowników Urzędu, przedstawicieli organów wykonawczych jednostek
pomocniczych, oraz samych mieszkańców okazała się silniejsza od epidemii, ponieważ pomimo
wielu trudności, utrudnień natury fizycznej i dodatkowych obostrzeń w roku 2020 udało się
zrealizować wiele założeń (planów) na ten rok, także z inicjatywy mieszkańców (np. w ramach
Funduszu Sołeckiego).
Celem przygotowania niniejszego opracowania było uzyskanie dokładnego wglądu
w sytuację gospodarczą i społeczną gminy. W tym celu zostały zgromadzone podstawowe
informacje o najistotniejszych aspektach jej funkcjonowania według dostępnych danych.
Dokument odzwierciedla sytuację ekonomiczną gminy – w pierwszym rozdziale wskazano
podstawowe dane finansowe, w tym:
− zestawiono wysokość dochodów z wysokością wydatków - do budżetu Gminy Toszek
w roku 2020 wpłynęło więcej środków finansowych niż wydatkowano (gmina nie jest
zadłużona, dodatkowo w 2020 r. wygenerowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 7,9%
dochodów ogółem),
− kategorie głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Toszek – warto zwrócić uwagę
na
znaczącą
poprawę
skuteczności
egzekucji
należności
dotyczących
opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do lat poprzednich, co zostało
zobrazowane na wykresie 9 – w 2020 r. wyegzekwowano z tego tytułu ponad 10.000,00 zł
więcej niż w roku 2019 i aż o 40.000,00 zł więcej niż w roku 2018;
− przedstawiono (zestawiono ze sobą) strumienie wydatków z budżetu Gminy Toszek w latach
2019-2020 - najwięcej środków przeznaczanych jest na oświatę i wychowanie oraz edukację
i opiekę wychowawczą (łącznie 57% wydatków ogółem).
W roku poprzednim realizowano wiele programów, planów, polityk i strategii
(wieloletnich i jednorocznych), zarówno tych finansowanych ze źródeł budżetowych,
jak i pozabudżetowych (w szczególności unijnych i rządowych). W celu zapewnienia ciągłości
podejmowanych działań oraz dalszego rozwoju podjęto nowe programy oraz złożono
kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie kolejnych projektów – suma otrzymanego
dofinansowania wyniosła ponad 9,7 mln zł.
Pozyskane środki finansowe ze źródeł zewnętrznych pozwoliły w szczególności
na realizację projektów mających na celu wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez
remont wraz z programem postępowania konserwatorskiego uszkodzeń bastei zabytkowego
Zamku w Toszku, w ramach którego zostały wykonane roboty budowlane polegające na naprawie
bastei oraz bastei alkowy, elementów muru obronnego zamku.
Organ wykonawczy gminy dokłada wszelkich starań w celu zaspokojenia zbiorowych
potrzeb mieszkańców w zakresie zapewnienia możliwości sprawnej realizacji zadań dotyczących
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody,
gminnych dróg, ulic, mostów, placów, lokalnego transportu zbiorowego, edukacji publicznej,
kultury
oraz ochrony
zabytków
i
opieki
nad zabytkami,
kultury fizycznej
i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, a także współpracy
i działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
W roku 2020 były (pomimo pandemii) podejmowane przedsięwzięcia związane
z profilaktyką zdrowotną, edukacją, ekologią, zorganizowano szereg różnorodnych wydarzeń
w celu zapewnienia mieszkańcom (na miejscu – bez konieczności opuszczania miejsca
zamieszkania) oferty kulturalnej, skierowanej do zróżnicowanych grup odbiorców. Warto zwrócić
szczególną uwagę na podejmowane przez samorząd działania z zakresu ochrony zdrowia
publicznego - w roku sprawozdawczym Gmina Toszek – jako jedna z 8 jednostek samorządu
terytorialnego województwa śląskiego, a jedyna w powiecie gliwickim - otrzymała certyfikat
„Samorząd Promujący Zdrowie” – w I edycji ogólnopolskiego konkursu (złoty laureat).
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W formie tabelarycznej przedstawiono sposób realizacji przez Burmistrza Toszka uchwał
Rady Miejskiej w Toszku podjętych w roku 2020. Liczba uchwał podjętych w roku
sprawozdawczym wyniosła 92 - wszystkie zostały podjęte z inicjatywy Burmistrza Toszka.
Liczba uchwał w stosunku, do których wydano rozstrzygnięcia nadzorcze w odniesieniu
do całego aktu wyniosła 1.
W 2020 r. zrealizowano 6 (na 8 planowanych) projektów w ramach II edycji Toszeckiego
Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowo oceniono 20 projektów w ramach III edycji Toszeckiego
Budżetu Obywatelskiego, z czego 9 będzie realizowanych w 2021. Promocja funduszu
partycypacyjnego stanowi zachętę mieszkańców do włączenia się w życie publiczne
i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na współpracy, partnerstwie oraz dialogu.
Wzorem lat ubiegłych w 2020 r. realizowano również przedsięwzięcia sołectw Gminy
Toszek w ramach Funduszu Sołeckiego. Wysokość środków finansowych wydatkowanych
z funduszu sięgnęła 96% kwoty zaplanowanej na ten cel, co świadczy o skuteczności
podejmowanych przez jednostki pomocnicze we współpracy z samorządem działań.
Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej
na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju gminy. Jest on opisem stanu,
do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji strategii długofalowych, śledząc
postępy wdrażania zaplanowanych działań.
W latach następnych planuje się kontynuację podjętych działań, w szczególności poprzez
zakończenie realizacji wskazanych w raporcie wieloletnich projektów inwestycyjnych, tj.:
− „Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku”;
− „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”;
− „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek”;
− „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Kotulinie”.
Wszystkie opisane w raporcie zadania, zrealizowane projekty, programy, strategie,
inwestycje, czy uchwały mają służyć lokalnej wspólnocie oraz wpływać na wzrost jakości życia
mieszkańców Gminy Toszek.
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