Zalqcznik nr ... do protokolu nr 11/2014
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie mi~dzysesyjnym
(od 13.11.2014 r. do 22.12.2014 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych i obywatelskich

.

1. W okresie sprawozdawczym wydano 32 zarzqdzenia, ktore dotyczyly w szczegolnosci:
- zmian w budzecie i planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2014,
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025,
ogloszenia przetargow ustnych ograniczonych na sprzedaz nieruchomosci
polozonych w Toszku przy ul. Wielowiejskiej (dzialka nr 1655/228) oraz ul. Oracze
(dzialka nr 543/213),
- ogloszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci polozonej
w Toszku przy ul. Gliwickiej 26a (nr dzialki 1560/203),
- ogloszenia pierwszych przetargow ustnych nieograniczonych na oddanie
w dzierzaw~ nieruchomosci rolnych na okres 10 lat, polozonych na terenie Gminy
Toszek (dzialka nr 83/45 obr~b Pluzniczka, nr 619/199 obr~b Kotulin, nr 375/158
obr~b Proboszczowice, nr 916/191 obr~b Toszek),
- powolania komisji do przeprowadzenia przetargow na sprzedaz lub dzierzaw~
nieruchomosci stanowiqcych wlasnosc Gminy Toszek oraz najem gminnych lokali
uzytkowych,
- niewykonania prawa pierwokupu nieruchomosci,
- zimowego utrzymania drog gminnych w sezonie zimowym 2014/2015.
2. Zlozono 17 wnioskow 0 wpis do Cenh'alnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci
Gospodarczej, w tym:
0 wpis zmiany do CEIDG - 5 wnioskow,
0 wznowienie dzialalnosci - 3 wnioski,
0 wpis do CEIDG - 9 wnioskow
3. Negatywnie zaopiniowano projekt uchwaly Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie
rozkladu godzin pracy aptek na terenie powiatu gliwickiego ze wzgl~du na brak
wskazania apteki "Remedium" dzialajqcej przy ul. Gliwickiej 26 w Toszku; w dniu
17 grudnia br. do tut. Urz~du wplynql poprawiony projekt uchwaly Rady Powiatu
Gliwickiego w przedmiotowej sprawie uwzgl~dniajqcy w wykazie wskazanq przez
magistrat aptek~, w zwiqzku z czym podj~to odpowiednie zarzqdzenie opiniujqce
pozytywnie przedlozony projekt uchwaly Rady Powiatu Gliwickiego.
4. Na wniosek Feniks V Sp. z o. o. z siedzibq przy ul. Pionierow 8 w Gliwicach podpisano
aneks do porozumienia w sprawie uzgodnienia zasad korzystania z przystankow
komunikacyjnych, ktorych wlascicielem lub zarzqdzajqcym jest Gmina Toszek oraz
wnoszenia oplat za korzystanie z przystankow, w zwiqzku z likwidacjq przez Feniks V
26 linii komunikacyjnych oraz uruchomieniem 1 nowej linii komunikacyjnej relacji
Gliwice-Toszek przez Pyskowice, Paczyn~, Grabow.
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5. W ramaeh realizaeji Programu Oehrony Zdrowia Psyehieznego w Grninie Toszek
podpisano umowy na przeprowadzenie warsztatow i programow profilaktyeznyeh
w Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku, w Szkole Podstawowej im. Gustawa
Moreinka w Toszku oraz w Szkole Podstawowej im. Krolowej Jadwigi w Pniowie 
zaj~eia zrealizowano.
6. Obeiqzono przewoinikow korzystajqeyeh w okresie od 1 lipea 2014 r. do 31 grudnia
2014 r. z przystankow, kt6ryeh wlaseieielem lub zarzqdzajqeym jest Gmina Toszek.
7. Wydano upowaznienia dla ezlonkow Miejsko-Gminnej Kornisji Rozwiqzywania
problemow Alkoholowyeh w Toszku do przeprowadzenia kontroli korzystania
przez przedsi~bioreow z zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowyeh, zgodnie
z ustawq z dnia 26 paidziernika 1982 r. 0 wyehowaniu w trzeiwosei i przeeiwdzialaniu
alkoholizmowi.
8. Przekazano II transz~ dotaeji eelowej:
- Parafii
Rzymskokatoliekiej
p.w.
sw.
Mareina
Biskupa
w
Paezynie
na dofinansowanie realizacji zadania pod naZWq "Prace re11lontowo-konsenuatorskie
XVII wiecznej dzwonnicy",
- Parafii Rzymskokatoliekiej
p.w. sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku
na dofinansowanie realizaeji zadania pod naZWq: "Wymiana kinkietow oswietlajqcyc/z
glownq naw? Kosciola z dwuswiecznikowych na trzyswiecznikowe i z jednoswiecznikowyclz
na dwuswiecznikowe wraz z wymianq kinkietow oswietlajqcych nawy boczne i obrazy stacji
Drog! Krzyiowej z jednoswiecznikowyclz na dwuswiecZllikowe"
zgodnie z podpisanyrni umowarni dotaeyjnyrni.
W zakresie obrony cywilnej
1. W wyniku przeprowadzonego rozeznania eenowego wyloniono Wykonawc~ projektu
"Budowa obiektu strainiClJ OSP Toszek" (planowany termin zakonczenia prae projektowyeh
i uzyskania pozwolenia na budow~ planowany jest na polow~ sierpnia 2015r.).
2. Pozyskano z Zarzqdu Wojewodzkiego OSP RP w Katowicach pomp~ szlamowq
o sredniej wydajnosei (1300l/min) za 2.496,00 zl, uzyskujqc doplat~ w wysokosci ponad
4.000,00 zl.
W zakresie zamowien publicznych, rozwoju i promocji gminy
Rozstrzygru~to post~powanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
"Zimowe utrzymanie drog gminnyclz w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Toszek".
2. Trwa rzeezowa realizacja projektu pn.: "Podniesienie atrakcyjnosci turyshJcznej Gminy
Toszek poprzez stworzenie publikacji promujqClJch Iokalnq ofert? turyshJcznq"
wspolfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013
(PROW) - tzw. "male projekty".
3. Zakonczono realizacj~ projektow (pozytywnie zaopiniowano wnioski 0 platnosc):
- "Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Toszku poprzez budow? Street Workout
Park",
"Zagospodarowanie terenu w solectwie Paczynka poprzez budow? infrastruktunJ rekreaClJjnej
w postaci plaeLt zabaw i plenerowego fitness - Kraina Zlotej Kaczki"
wspolfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013
(PROW) - tzw. "male projekty.
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4. Trwa rzeczowa realizacja projektu pn.: " Od alienacji do e-integr@cji - z1llalczanie
1lIykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek" dofinansowanego w 100% z Programu
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 - nadz6r nad funkcjonowaniem dost~pu
do Internetu, promocja projektu, biezqca realizacja zadan zwiqzanych z obslugq operacji.
5. Rozliczono dotacj~ orrzymanq z WOjew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizacj~ projektu pn.: "Kanzpania inJornzaC1Jjno
edukaC1Jjna dOhJczqca gospodarki odpadami na terenie Gminy Toszek".
6. Zorganizowano Toszecki Jarmark Adwentowy.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego

1. Udzielono 7 zlecen na roboty zwiqzane z urrzymaniem dr6g gminnych na lqcznq kwot~
ponad 17 tys. zl.
2. Podpisano umow~ na wykonanie pilkochwyt6w za bramkami na terenie Klubu
Sportowego Zamkowiec w Toszku.
3. Podpisano umow~ na dostaw~ paliwa gazowego do Szkoly Podstawowej w Toszku
(ogrzewanie hali namiotowej) .
4. Wydano lqcznie 22 zaswiadczenia oraz wypisy i wyrysy z miejscowego planu
zagospodarowania przesrrzelU1ego.
5. Udzielono 7 zlecen na roboty zwiqzane z urrzymaniem i funkcjonowaniem obiekt6w
komunalnych na lqcznq kwot~ ponad 24 tys. zl (w tym m.in. remont pUnktu czerpania
wody na terenie cmentarza komunalnego, wyr6wnanie kruszywem nawierzchni placu
targowego).
6. Podpisano umow~ w sprawie doplaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie sciek6w
na terenie Gminy Toszek. Wartosc doplaty w roku 2015 - 330.000,00 zl.
7. Udzielono 6 zlecen na roboty zwiqzane z urrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy
na lqcznq kwot~ ponad 90 tys. zl (w tym m.in. wymiana pokrycia dachowego
na budynkach mieszkalnych polozonych w Toszku przy ul. Srrzeleckiej 27 i 29 oraz
w Paczynie przy ul. Wiejskiej 75 oraz wymiana tynk6w, wykonanie wentylacji
i nawiew6w w lokalach polozonych w Toszku przy ul. Konopnickiej 26/2, 26/7, 26/8)
W zakresie gospodarki nieruchomosciami, rolnictwa i ochrony srodowiska

1. Z mocy prawa w wyniku post~powania komunalizacyjnego na mocy decyzji Wojewody
Slqskiego ill NWXV.7532.1.288.2013 Gmina Toszek nabyla nieodplatnie prawo wlasnosci
odnoszqce si~ do dzialek i l l 727/199,728/199 i 729/199 polozonych w Kotulinie olqcznej
powierzchni 0,47 ha.
2. Zawarto umow~ dzierzawy nieruchomosci rolnej 0 pow. 1,3330 ha polozonej
w Ciochowicach
3. Podpisano umow~ na wykonanie piel~gnacji drzew rosnqcych przy ul. Dworcowej
w Toszku na odcinku od skrzyzowania z Drogq Wojew6dzkq DW 907
do Przedsi~biorstwa "GUMITEX".
4. Wydano 5 decyzji zezwalajqcych na wycink~ drzew, a 6 post~powan w sprawie wycinki
drzew jest w toku.
W zakresie podatk6w i oplat lokalnych

1. Wydano 16 zaswiadczen 0 niezaleganiu lub stwierdzajqcych stan
podatkowych, 0 dochodowosci z gospodarstwa, 0 wielkosci gospodarstwa .
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2. Wyslano 35 wezwan do zlozenia deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego,
lesnego i od nieruchomosci oraz postanowien 0 wszcz~ciu postepowan podatkowych.
3. Wydano 33 decyzje okreslajqce wysokosc zobowiqzan podatkowych.
4. Wydano 2 decyzje w sprawie ulgi z tytulu nabycia grunt6w.
5. Wyslano lqcznie 442 upomnienia z tytulu podatk6w i oplat.
6. Wyslano 50 pism dotyczqcych nadplat podatkowych i oplat.
W zakresie rejestracji zdarzeil stanu cywilnego i spraw obywatelskich
1. Z
-

zakresu rejestracji wydano:
14 akt6w zgonu,
2 akty malzenstwa,
1 decyzj~ 0 transkrypcji aktu malzenstwa,
1 decyzj~ 0 zrnianie nazwiska
1 decyzj~ 0 uzupelnieniu aktu malzenstw,
przyj~to 2 zapewnienia do zawarcia zwiqzku malZenskiego i wydano 1 zaswiadczenie
stwierdzajqce brak okolicznosci wylqczajqcych zawarcie malzenstwa.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludnosci i dowody osobiste) wydano:
- 106 dowod6w osobistych,
- 6 decyzji dotyczqcych post~powai1 meldunkowych.
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