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Zalqcznik nr 4
do protokolu ill L/2014 z Sesji Rady
Mieiskiei w Toszku z dnia 12.11.2014 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie miftdzysesyj nym
(od 17.10.2014 r. do 12.11.2014 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych i obywatelskich
1. Wdrozono do realizacji 3 uchwaly podj~te na Sesji w dniu 16 paidziernika 2014 r. Organy
nadzoru nie wszcz~ly post~powafl w stosunku do powyzszych uchwal.
2. W okresie sprawozdawczym wydano 22 zarzqdzenia, kt6re dotyczyly w szczeg6lnosci:
- zrnian w budzecie oraz w planie wykonawczym budzetu Grniny Toszek na rok 2014,
a takZe w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025,
- zrnian w planie finansowym na rok 2014 dla zadan z zakresu administracji rzqdowej
i innych zadan zleconych odr~bnyrni ustawarni,
- wskazania przez Burrnistrza Toszka os6b wchodzqcych w sklad obwodowych komisji
wyborczych,
- powolania Kornisji przetargowej do sprzedazy zb~dnego skladnika majqtku
ruchomego - samochodu pozarniczego marki Star,
- obnizenia wyrniaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym paidziernik-grudzien
2014 r. w zwiqzku z przypadajqcym swi~tem w dniu 11istopada 2014 r.
3. Podpisano umow~ z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym ffRuchff Pni6w
o udzielenie wsparcia realizacji zadania publicznego pod naZWq: ffSzkolimy i szukamy
talenty w tenisie stolowym" w forrnie dotacji celowej (tzw. "male grantyff).
4. Wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej
2 wnioski 0 zrnian~ wpisu.
5. Wydano 4 zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych.
6. W Rejestrze dzialalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpad6w komunalnych
od wlascicieli nieruchomosci polozonych na terenie Gminy Toszek, na wniosek
przedsi~biorc6w dokonano 1 wykreslenia z RDR oraz dokonano 1 zrniany wpisu w RDR
7. Na wniosek Feniks V Sp. z 0.0. z siedzibq w Gliwicach wygaszono 11 zezewolen
na wykonywanie przewoz6w regulamych os6b w krajowym transporcie drogowym
w ramach linii regularnych dotyczqcych terenu Gminy Toszek.
8. W ramach przygotowan do przeprowadzenia wybor6w do rad gmin, rad powiat6w,
sejrnik6w wojew6dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybor6w w6jt6w,
burrnistrz6w i prezydent6w rniast, zarzqdzonych na 16listopada 2014 r.:
- przeszkolono 8 obwodowych kornisji wyborczych,
- wydrukowano oraz przyj~to karty do glosowania w wyborach Burrnistrza Toszka
i radnych Rady Miejskiej w Toszku,
- przyj~to karty do glosowania do Sejrniku Wojew6dztwa Slqskiego,
- zakupiono uzupelnienie wyposazenia lokali wyborczych oraz artykuly biurowe
dla obwodowych kornisji wyborczych.
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W zakresie obrony cywilnej
1. W wyniku przeprowadzonego przetargu, w dniu 30 pazdziernika br. sprzedany zostal
samoch6d specjalny pozarniczy marki STAR model 244, uzytkowany do tej p ory przez
OSP Pni6w.
2. 4 listopada br. przedstawiciele jednostki OSP Toszek zaprezentowali zak u p ionq
w ramach dotacji kamer~ termowizyjnq E160 (zestaw Basic).
3. Przeprowadzono szkolenie omawiajqce nowy "Plan operacyjno-techniczny ochrony przed
powodziq. Gminy Toszek" (w szkoleniu udzial wzi~li: soltysi, dyrektorzy szk6l, OPS,
Remondis Aqua Toszek, strazacy OSP oraz pracownicy UM).
W zakresie zam6wien publicznych, rozwoju i promocji gminy
1.

Rozstrzygni~to post~powanie
umow~

w trybie przetargu nieograniczonego oraz podpisano
na zadanie pn.: "Przeciwwilgociowe zabezpieczenie kondygnacji piwnic budynku

Urz?du Miejskiego w Toszku".
2. Prowadzone jest

post~powanie

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Zimowe utrzymanie drag gminnych w sezonie 2014/2.015 na terenie Gminy Toszek" - trwa
ocena i badanie ofert.
3. Zlozono wniosek 0

platnosc dla projekt6w pn.: "Zagospodarowanie terenu przy
ul. Mickiewicza w Toszku poprzez budoWf; Street Workout Park" oraz "Zagospodarowanie terenu

w solectwie Paczynka poprzez budoWf; infrastntktury rekreaCljjnej w postaci placu zabaw
i plenerowego fitness - Kraina Zlotej Kaczki" wsp6lfinansowanego z Programu Rozwoju
Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2014 (PROW), Os 4 Leader (tzw. "male projekty").
4. Trwa rzeczowa realizacja projekt6w "Od alienacji do e-integr@cji - zwalczanie wykluczenia
cyfrowego w Gminie Toszek" dofinansowanego w 100% z Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
5. Podpisano aneks do umowy oraz przygotowano uzupelnienia do koncowego wniosku
o platnosc dla projektu pn. "Wirtu@lny Urzq.d - budowa i wdrozenie zintegrowanego systemu

wspomagania zarzq.dzania w administracji wraz z platformq. elektronicznych uslug publicznych
dla mieszkancaw Gminy Toszek" dofinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Slqskiego na lata 2007-2013.
6. Trwajq przygotowania do organizacji Toszeckiego Jarmarku Adwentowego.
7. Opracowano artykul promocyjny w Nowinach Gliwickich, wydanie nr 43/2014 z d nia
29 pazdziernika br.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. W okresie mi~dzysesyjnym wydano lqcznie 11 zaswiadczen oraz wypis6w i wyrys6w
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Przeprowadzono zapytanie cenowe oraz wyloniono Wykonawc6w na Budow~
wolnostojqcej toalety publicznej".
3. Podpisano umow~ na swiadczenie uslugi oSwietleniowej polegajqcej na utrzymaniu
sprawnosci technicznej infrastruktury sluzqcej oswietleniu: ulic, plac6w, skwer6w,
otwartych park6w i zielenc6w oraz chodnik6w i przejsc dla pieszych znajdujqcych si~
na terenie Gminy Toszek.
4. Zlecono remont nawierzchni chodnika przy ul. Poprzecznej w Toszku.
5. Zlecono przeglqd wraz z wyczyszczeniem 60 szt. wpust6w ulicznych na drogach
gminnych w Toszku.
6. Zlecono wymian~ i uzupelnienie brakujqcego oznakowania na drogach gminnych.
II

Sprawozdanie z dL.iaJalnosci Burmlslrza l'oszka w okreslc mi~d~yc;esyjnym
(od 17.10.201 ·1 r. do 12.11.20]-1 r )
Stroll" 2 :>: L1

m spro w)' 050.0057.9.20 q

7. Wydano 5 decyzji zwiqzanych z

zaj~ciem

pasa drogowego.

W zakresie gospodarki nieruchomosciami, rolnictwa i ochrony srodowiska
1. Do budzetu gminy wplyn~ly dochody ze sprzedazy mieszkan w wysokosci 38.780,00 zl
w wyniku zawartych w dniu 23 paidziernika br. akt6w notarialnych sprzedazy
nast~pujqcych lokali mieszkalnych:
lokali nr 2, 3, 4, 5 mieszczqcych si~ w budynku polozonym w Toszku przy
ul. Wielowiejskiej 17,
lokalu nr 5 mieszczqcego si~ w budynku polozonym w Toszku przy
ul. Strzeleckiej 5,
lokalu nr 7 mieszczqcego si~ w budynku polozonym w Toszku pr zy
ul. Strzeleckiej 7 wraz z udzialem wynoszqcym 52/1000 w cz~sciach wsp6lnych
budynku i gruncie.
2. Zawarto umow~ na swiadczenie uslug geodezyjnych na potrzeby Gminy Toszek.
3. Podpisano umowy dzierzawy na okres do 30.09.2017 r. na poniZsze nieruchomosci:
- powierzelmia 0,7145 ha w Paczynie,
- powierzcmua 0,2717 ha w Kotliszowicach,
powierzchnia 0,9430 ha w Ciochowicach,
- powierzchnia 1,7320 ha w Toszku
4. Zawarto umow~ na zabezpieczenie, zaladunek i przygotowanie odpad6w zawierajqcych
azbest do transportu oraz ich odbi6r, transport i unieszkodliwianie (odpady b~dq
odbierane z nieruchomosci polozonych na terenie Gminy Toszek, w ilosci ok. 5.000,00 m 2,
~. ok. 65,00 Mg).
5. Podpisano umowy na wykonanie wycinki 32 szt. drzew z terenu Gminy Toszek oraz
piel~gnacj~ 3 szt. drzew rosnqcych na terenie Gminy Toszek.
6. Wydano 6 decyzji zezwalajqcych na wycink~ drzew, wystqpiono z 1 wnioskiem
do Starosty Gliwickiego 0 wydanie zezwolenia na wycink~ drzew rosnqcych na terenie
b~dqcym wlasnosciq Gminy Toszek, a 10 post~powan w sprawie wycinki drzew jest
w toku.

W zakresie podatk6w i oplat lokalnych
1. W okresie mi~dzysesyjnym wydano:
17 zaswiadczen 0 niezaleganiu lub stwierdzajqcych stan zaleglosci podatkowych,
o dochodowosci z gospodarstwa, 0 wielkosci gospodarstwa i stanie majqtkowych.
2. Sporzqdzono:
31 wezwan do zlozenia deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, lesnego
i od nieruchomosci oraz postanowienia 0 wszcz~ciu postepowan podatkowych,
47 decyzji okreslajqcych wysokosc zobowiqzan podatkowych.

W zakresie rejestracji zdarzen stanu cywilnego, ewidencji ludnosci i dowod6w osobistych
1. W okresie sprawozdawczym sporzqdzono w szczeg61nosci:
- 23 akt6w zgonu,
- 9 akt6w malzenstw,
2. Wydano:
- 3 decyzje 0 transkrypcji aktu malzenstwa,
- 1 decyzj~ 0 zmianie nazwiska,
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3 decyzje 0 uzupelnieniu aktu malZenstwa,
182 odpis6w akt6w stanu cywilnego,
2 zaswiadczenia stwierdzajqce brak okolicznosci wylqczajqcych zawarcie malZenstwa.
3. Przyj~to 5 zapewnien do zawarcia zwiqzku malZenskiego.
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