nr sprav.y 050.0057.7.2014

Zal,!cznik m 4
do protokolu m XLVill/2014 z Sesji Rady
Miejskiej w Toszku z d nia 17 wrzesnia 201 4 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie mi~dzysesyjnym
(od 23.07.2014 r. do 16.09.2014 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych i obywatelskich
1. Wdrozono do realizacji 4 uchwaly podj~te na Sesji w dniu 23 lipca 2014 r. Organy
nadzoru n ie wszcz~ly post~powait w stosunku do po wyzszych u chwal.
2. W okresie sprawozdawczym wydano 59 zarzqcizen, kt6re do tyczyly w szczeg6lnosci:
- zmian w budzecie Gminy na rok 2014,
zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2014,
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014 - 2025,
zmian w p lanie finansowym na rok 2014 dla zadait z zakresu administracji rZ'ldowej
i innych zadan zleconych odr~bnymi u stawami,
przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego n aboru kandyda t6w na w olne
stanowisko urz~dnicze: podinspektora w Referacie Zam6wien P ubliczn ych , Rozwoju
i Promocji Gminy, referenta w Referacie Gospodarowania Nieruchomosciami,
Rolnictwa i Ochrony Srodow iska oraz kasjera w Referacie Podatk6w i Oplat Lokalnych
w Urz~dzie Miejskim w Toszku,
przeniesienia wlasnosci zaj~tej d zialki za odpow iednim wynagrodzeniem w drodze
bezprzetargowej oraz ogloszenia wykazu nieruchomosci b~dqcej przedmiotem
przeniesienia prawa wlasnosci,
powolania Komisji egzaminacyjnej dla n auczyciela ubiegaj'lcego si~ 0 awans na stopien
nauczyciela mianowanego,
ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ zadania publicznego Gminy Toszek
w zakresie ochrony
promocji zdrowia oraz dzialania na rzecz os6b
niepelnosprawnycb w okresie od dnia 1 wrzesnia 2014 1'. do 31 grudnia 2014 r. WIaz
z p owolaniem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert oraz ogloszeniem
w ynik6w konkursu,
nieod platnego nabycia p rzez Gmin~ Toszek nieruchomosci zaj~tej pod drog~,
pow olania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora
Szkoly Podstawowej w Paczyni ,
upowaZnienia kierownika Zesp olu Obslugi Plac6wek Oswiatowych w Toszku
do zaci'lgni~cia zobowiqzania zwiqzanego Z or ganizacj'l dowozenia uczni6w do szk61,
ogloszenia otwartego konkm su ofert na realizacj~ "Progranlll szczepien proJilaktycznych

dzieci zamieszkatych na terenie Gminy Toszek przeciwko bateriom menillgokokowym

10

roku

2014" wraz z powolaniem Komisji Konkursowej d o zaopiniowania oier t oraz
ogloszeniem w ynik6w konkursu,
ustalenia terminu skladania w niosk6w w ramach udzielania pomocy finansowej
uczniom na zakup podr~cznik6w i ma terial6w edukacyjnych w ramach RZ'ldowego
programu p omocy u czniom w 2014 1'. - "Wyp rawka szkolna",
u stalenia czasu pracy w miesiqcu wrzesniu 2014 1'. w zwiqzku z koniecznoscic}
zachowania obowiqzujqcego wymiaru czasu pracy w przyj~tym w Urz~dzie Miejskim
w Toszku okresie rozliczeniowym od d nia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 wrzeSnia 2014 r.,
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- powolania Komisji przetargowej do sprzedazy zb~dne go skladnika maj'ltku
ruch omego - samochodu pozarniczego rnarki Star model 244 0 numerze rejestracyjnym
SGL 20UY,
- zapewnienia na terenie Gminy Tosz k miejsc przeznaczonych na bezplatne
umieszczenie urz~dowych obwieszczen wyborczych i p lakat6w w szystkich komitet6w
wyborczych oraz p odania wykazu tych miejsc do p ublicznej wiadomosci,
- zatwierdzenia aneksow do p rojekt6w organizacyjnych plac6wek oSwiatowydl w roku
szkolnym 2014/ 2015,
- p owierzenia obowiqzk6w dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku oraz
d yrektora Szkoly Podstaw owej w Paczynie,
zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie ustalenia wysokosci stawek za wynajem
pomieszczen w plac6wkach oswiatowych dzialajqcych na terenie miasta i gminy
Toszek,
- p rzeznaczenia nieruchomosci do oddania w dzierzaw~ oraz ogloszenia wykazu
nieruch om osci p rzeznaczonych do oddania w dzierzaw~, b~d'lcych wlasnosciq Gminy
Toszek,
3. Zlo2:ono 27 wniosk6w 0 wpis do Centralnej Ewidencji i Inform acji 0 Dzialalnosci
Gospodarczej w tym:
0 w ykreslenie wpisu - 6 wniosk6w,
0 wpis zmiany do CEIDG -11 wniosk6w,
0 zawieszenie dzialalnosci- 3 wnioski,
0 w znow ienie dzialalnosci - 5 wniosk6w,
0 w pis do CEIDG - 2 wnioski.
4. P rzeprowadzono 5 postepowan administracyjnych i w ydano zezwolenia na sprzedaZ
napoj6w alkoholowych.
5. Wydano 2 decyzje 0 stwierdzenie wygasni~cia zezwolen na sprzedaZ napoj6w
alkoholowych.
6. Organizacja wybor6w do rad gmin, rad powiat6w, sejmik6w wojew6dztw
i rad dzielnic m .st. Warszawy oraz wojt6w, bu rmistrz6w i prezydent6w miast
zarzqdzonych na dzien 16 listopada 2014 r., w tym:
- przygotowanie i rozplakatowanie :~,a terenie Gminy stosownych obwieszczen
o okr~gach wyborczych.
7. Rozs trzygni~to otwarty konkurs oEert na realizacj ~ zadail w zakresie ochrony
i promocji zdrowia oraz dzialania na rzecz os6b niepelnosprawnych w okresie
od d nia 1 wrzesnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Na wykonawc~ zostal wybrany
Caritas Diecezji Gliwickiej,
8. Rozstrzygni~to otwarty konkurs oEert
na realizator6w "Programu szczepieii
profilakhjcznych dzieci zamieszkalych na terenie gmin y Toszek przeciw bnkteriom
l1leningokokowym 10 roku 2014".
9. Dokonano wyboru niepublicznych Zaklad6w Op ieki Zdrowotnej, celem
przeprow adzenia nieodplatnych szczepien przeciw bateriom m eningokokowym
dzieci urodzonych w 2009 roku oraz wybrano dostawc~ szczepionek.
10. Przyznano plac6wkom oswiatowym w Gminie Toszek, po dokonaniu rozeznania
potrzeb,
srodki na realizacj~ P:rogramu Och rony Zdrowia Psychicznego
w roku 2014 r .
11. Op racowano wsp6lnie z MZKP rozklady jazdy autobusow i od 1 wTzesnia
2014 r. zostaty uruchomione nowe linie komunikacyjne.
12. Podpisano u mowy 0 u d zielenie wsparcia reaJizacji zadania publicznego pod nazw'l:
Sprawozdanie z dziatalnosci Uurm istTza Toszka w okresie mic;Jzysesyjnym
(od 23.07.2014 r. do 1609.201 4 r. )
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- "Dzialaj Lokalnie 2014" z Forum Mlodziezy Samorzqdowej.
" Wzrost
Poziomu
Sportowego,
rekreacja
ruchowa
poprzez
kolarstwo "
z Uczniowskim Klubem Sportowym"Toszecka Grupa Kolarska".
13. a gloszono w ramach tzw. "malych grantow" ofert~ na realizacj~ zadania
publicznego
w
formie
wsparcia
zadania
pod
naZWq:
"Organ izacja
IX Mi(?dzynarodowych Zawodaw Modelarzy Lotniczych Toszek Cup" zlozonq p rzez
Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych w Gliw icach .
14. Pod pisano umowy 0 udzielenie dotacji celowej na dofinansow anie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow z:
- Parafiq Rzymskokatolickq p.w. sw. Marcina Biskup a w Paczynie,
- Parafiq Rzymskokatolickq p.w. sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku.
15.W okresie mi~dzysesyjnym:
- przyj~to 30 wnioskow na dowody osobiste,
- w ydano 163 nowych dokumentow.
16.Prowadzonych jest 5 post~powan administracyjnych w sprawie wym eld owania.

W zakresie obrony cywilnej
1. W prowadzono do podzialu bojowego nowo zakupion y samochod pozarniczy marki
Mercedes asp Pniow.
2. Trwa opracowywanie nowego "Planu operacyjno-technicznego ochrony przed powodziq
dla Gminy Toszek", w tym opracowywane Sq nowe m apy ciekow w odnych wraz z
obszarami potencjalnych podtopien, nawiqzano wspolp rac~ z lnsty tutem Meteorologll i
Gospodarki Wodnej w Katowicach celem stalej moZliwosci p ozyskiwania danych 0
opadach
na terenie gminy.
3. Zak011czono montaz bramy garazowej w stramicy asp Cioch owice zaku pionej z dotacji
Zarzqdu Wojewodzkiego asp RP w Katowicach.
4. Pozyskano darowizn~ z Nadlesnictwa Rudziniec z przeznaczeniem na cele ochrony
przeciwpozarowej Gednostki zakupiq za uzyskane srodki m undury bojowe)
- asp Ciochowice -1200,00 zl, asp Kotulin -1000,00 zl, asp Toszek - 2 200,00 zl.
5. Zakup iono i p rze transportowano do solectw Paczyna i Pn iow piasek w zwi'lzku
z intensywnymi opadami deszczu i narastajqcym zagrozeniem w yst'lpienia Iokalnych
p odtopien.
W zakresie zam owien publicznych, rozwoju i promocji gminy
I. Przeprowadzono post~powanie w trybie pr zetargu nieograniczonego na zadanie
pn.:
- "Przebudowa drag gminnych w Gminie Toszek - ul. Wiejskiej oraz ul. Py skowickiej
w Pniowie",
2. Rozpisano i ogloszono post~powania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn.:
- " Przeciwwilgociowe zabezpieczenie kondygnacji piwnic budynku Urz(?du M iejskiego
w Toszku",
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- " Budowa alternatywnego systemu ogrzewania Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Toszku" - trwa badanie i oeena ofert.

3. Przeprowadzano post~powania do 30.000 euro:
- w ramaeh realizacji projektu pn.: "Wzrost atrakcyjnosci turystyczllej Gmimj Toszek
poprzez
wydanie
publikacji
inforrnacyjno-promocyjnych",
wsp6l£inansowanego
z Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013, tzw. "male
p rojekty" na:
- do staw~ kart d o gry - Gmina Toszek,
- dostaw~ album6w (wydzieranek) z widok6wkami Gminy Toszek,
- dostaw~ m ap turystyeznyeh Gminy Toszek,
w ramaeh realizacji projektu pn.: "Od tzlienacji do e-integr®cji - zwalczanie wykluczenia
cyfrowego w Gminie Toszek" wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramaeh Programu Operaeyjnego Innowaeyjna Gospodarka na:
- instalacj~ oraz swiadezerue uslugi bezprzewodowego (mobilnego) d ost~pu do sied
Intern et,
- przeprowadzerue szkolen z podstawowej obslugi komputera i korzystania z sied
Internet,
-kom pleksowe ubezpieezerue sprz~tu komputerowego,
- stworzenie i utrzymanie platformy e-lerningowej.
4. Rzeezowa realizacja projekt6w:
- "Wzrost atrakcyjnosci tunJStycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji info rmaClJjno
-promocyjnych" wsp6lfinasowanego z PROW 2007-2013, tzw. " male projekty",
" Od alienacji do e-integr@cji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego 10 Gminie Toszek"
d ofinansowanego z Programu Innowaeyjna Gospodarka na lata 2007-2013, podpisanie
um6w uezestnietwa w projekcie oraz przekazarua sprz~tu komputerowego,
uruehomienie dost~pu do Internetu, przeprowadzerue szkolen dla Beneiicjent6w,
biezqea realizacja zadaft zwiqzanyeh z obslugq operacji,
- "Wirtu@lny Urzqd - budowa i wdrozenie zintegrowanego systel1l11 wspomagania zarzqdzania
w administracji wraz z platformq elektronicznych uslug publicznych dla mieszkancow Gminy
Toszek" dofinansowanego z Regionalnego Programu O peraeyjnego WOjew6dztwa
SlClskiego na lata 2007-2013 - zlozenie wniosku 0 pla tnosc koneow q, wystqpienie
o p rzygotowarue aneksu do umowy dofinansowania, przygotowanie wniosku
o wydanie indywidu alnej interpretacji podatkowej.
5. Nadz6r i koordynacja organizaeji Dozynek Gminnych 2014 w Ciochowicach.
6. Przygotowanie artykulu p romujqeego Gmin~ Toszek do specjalnego dodatku
zamieszezonego w Dzienniku Zaehodnim.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnyeh i planowania przestrzennego
1.

2.
3.

Wydano d eeyzje:
- 11 zw iqzanyeh z zaj~ciem p asa drogowego,
- 2 zwiqzane z lokalizacjq zjazdow.
Wydan o lqeznie 8 zaswiadezen oraz wypisow
wyrysow z miejseowego planu
zagospodarowania p rzestrzennego
Zawarto umowy na:
op raeowanie dokumen tacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "B udowa toaIety
publicznej IV Toszku przy ul. Tarnog6rskiej dz . Nr 1656/228",
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wykonanie remont6w komin6w w budynkach mieszk alnych w Toszku,
w Paczynie oraz w Pniowie,
- "BudoWf ogrodzenia wok61 terenu szkoly podstawowej w Toszku" .
Podpisano zlecenie na wykonanie remontu pomieszczen usytuow anych w budynku
polozonym w Pniowie przy ul. Wiejskiej 21 (swietlica wiejska).
Dokonano odbioru placu zabaw przy blokach przy ul. Pniow skiej w Paczynie w rarnach
projektu "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w postaci placu zabaw i plenerowego fi tness
- Kraina Zlotej Kaczki" wsp6finansowanego z PROW.

4.
5.

W zakresie gospodarki nieruchomosciami, rolnictwa i ochrony srodowiska
1. Podpisano umow~ na prace polegaj,!ce na demontazu , odbiorze, transporcie
i unieszkodliwianiu "vyrob6w zawieraj,!cych azbest z nieruchomosci polozonych
na terenie Gminy Toszek.
2. Wydano 5 decyzji zezwalaj,!cych na wycink~ drzew.
3. Toczy si~ 6 post~powan administracyjnych w sprawie wycinki dn ew.
4. Pod pisano 4 umowy dotacji na dofinansowanie zadan z zakresu ochrony srodowiska
w ramach konkursu "Powiat przyjazny srodowisku". Cztery solectwa z Groiny Toszek
otrzymaly po 1.220,OOzl dotacji, tj. Ligota Toszecka, Sarn6w, PluZniczka i Wilkowiczki.

W zakresie podatk6w i oplat lokalnych
1. W okresie mi~dzysesyjnym wydano:
- 13 zaswiadczen 0 niezaleganiu lub stwierdzaj,!cych stan zalegloSci podatkowych,
o dochodowosci z gospodarstwa, 0 wielkosci gospodarstwa i stanie maj,!tkowych.
2. Sporz'!dzono:
- 42 tytuly wykonawcze,
- 20 u pomruen z zakresu podatk6w,
- 28 wezwan do zlozenia deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, lesnego
i od nieruchomosci oraz postanowien 0 wszcz~ciu postep owan podatkowych,
- 43 decyzji okreslajqcych wysokosc zobowiqzan p odatkowych,
- 238 szt. zawiadomien, pism i decyzji zwi,!zanych ze zWrotern p odatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju nap~dowego wykorzystywanego do p rodu kcji roln ej.
W zakresie rejestracji zdarzen stanu cywilnego
W okresie sprawozdawczym sporz'!dzono w szczeg6lnosci:
- 11 akt6w zgonu,
15 akt6w malzenstwa,
w ydano 3 decyzje 0 transkrypcji aktu malzenstwa,
wydano 205 odpis6w akt6w stanu cywilnego,
w ydano 7 zaswiadczen stwierdzajqcych brak okolicznosci w ylqczajC}cych zawarcie
rnalZenstwa,
sporz'!dzono 1 protok61 przyj ~cia ustnego oswiadczenia na w ypadek smierci (testament
alograficzny) .
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