nr sprawy: ORG.0002.5.2015
Załącznik nr 4 do protokołu nr IX/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 25 maja 2015 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 28.04.2015 r. do 22.05.2015 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 22 zarządzenia, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym oraz planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2015,
 zasad udostępniania nazwy miasta Toszek oraz nazw miejscowości sołeckich
leżących na terenie Gminy Toszek w znaku towarowym podmiotu uprawnionego,
 utworzenia listy rankingowej uczestników programu budowy instalacji
fotowoltaicznej w roku 2015,
 stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych
powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,
 zmiany zarządzenia Burmistrza Toszka w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży,
 zmiany zarządzenia Burmistrza Toszka w sprawie powołania Miejsko–Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 10 wniosków o wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 3 wnioski,
 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –
4 wnioski,
 o zawieszenie działalności – 1 wniosek
 o wykreślenie działalności – 2 wnioski
3. Prowadzonych jest 5 postępowań w sprawie wydania jednorazowych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Przeprowadzono 4 postępowania administracyjne zakończone wydaniem zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 1 zezwolenie jednorazowe.
5. Zakończono realizację „Programu szczepień dzieci zamieszkałych na terenie Gminy
Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w roku 2014”:
 zaszczepiono 58 dzieci z rocznika 2009 i 10 dzieci wskazanych przez lekarza z innych
roczników.
6. Przeprowadzono zapytania cenowe poniżej 30.000 euro na:
 dostawę artykułów biurowych na potrzeby przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - II tura wyborów,
 dostawę uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczy w II turze wyborów.
7. Przeprowadzono jedno postępowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz
zawarto umowę na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Orkiestra Dęta
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najlepsza na Boże Narodzenie – Organizacja warsztatów wyjazdowych dla członków orkiestry
dętej i cyklu koncertów bożonarodzeniowych”.
8. Prowadzona jest 1 procedura z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego podtytułem: „Jubileuszowe muzykowanie z okazji 50 - lecia
Orkiestry Dętej Toszek”.
9. Przeprowadzono dwie tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 wydano 11 aktów zgonu,
 wydano 5 aktów małżeństwa,
 dokonano sprostowania 1 aktu urodzenia oraz 1 aktu małżeństwa w państwowym
rejestrze ŹRÓDŁO,
 przyjęto 3 zapewnienia do zawarcia związku małżeńskiego,
 wydano 1 zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa,
 wydano 2 zaświadczenia o stanie cywilnym,
 wprowadzono do systemu ŹRÓDŁO 12 aktów stanu cywilnego.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 wydano 31 dowodów osobistych,
 wszczęto 1 postępowanie o wymeldowanie na wniosek strony,
 prowadzone są dwa postępowania administracyjne z zakresu spraw meldunkowych.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przygotowano i złożono projekt pn.: „Tanecznym krokiem przez historię w stronę wspólnej
przyszłości” - organizacja wymiany międzynarodowej młodzieży z Polski i Ukrainy”
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
2. Przeprowadzono postępowania do 30.000 euro na:
 zakup gadżetów promocyjnych w postaci balonów z wizualizacją Gminy Toszek,
 zakup sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie kompleksu boisk sportowych
„ Orlik”,
 usługę opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
3. Trwa rzeczowa realizację projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez
termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i montażem kolektorów słonecznych
w budynkach Szkoły Podstawowej w Paczynie i Przedszkola w Toszku” dofinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
4. Trwa rzeczowa realizacji projektu pn. „Od alienacji do e -integr@cji – zwalczanie wykluczenia
cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego w 100% z Programu Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007-2013 – nadzór na funkcjonowaniem dostępu
do Internetu, promocja projektu, bieżąca realizacja zadań związanych z obsługą operacji.
5. Realizacja działań związanych z przygotowaniem imprezy plenerowej pn.: „Kwitnący
Toszek”.
6. Uczestniczono w targach turystycznych:
 Międzynarodowe Targi Turystyczne „W stronę słońca” 2015 – zorganizowanych
w dniach od 15 – 17 maja 2015 r. w Opolu,
 Targi Turystyczne Atrakcje Regionów 2015 – Chorzów, 22 maja 2015 r.
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W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano 13 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydano 6 decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego.
3. Podpisano umowę na koszenie poboczy dróg gminnych.
4. Podpisano aneks do umowy na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych.
5. Zlecono wykonanie przeglądu dróg gminnych oraz obiektów mostowych na terenie
Gminy Toszek.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Na okres do 3 lat podpisano 3 umowy dzierżawy na nieruchomości o łącznej powierzchni
2,7399 ha położone w obrębie Paczynki, Ciochowic i Kotulina.
2. Wydano 2 decyzje zezwalające na wycinkę drzew, a kolejne 4 postępowania w sprawie
wycinki drzew są w toku.
3. Podpisano akt notarialny stanowiący umowę przekazania prawa użytkowania
wieczystego działki położonej w Toszku przy ul. Dworcowej, gdzie podmiotem
przekazującym były Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie.
4. Udział pięciu sołectw z gminy Toszek w konkursie „Powiat przyjazny środowisku”
organizowanym przez Radę Powiatu Gliwickiego.
5. Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno–użytkowego dot. instalacji
fotowoltaicznych.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 5 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 21 wezwań do złożenia deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego,
leśnego, od nieruchomości i środków transportowych oraz postanowień o wszczęciu
postępowań podatkowych.
3. Wydano 27 decyzji określających wysokość zobowiązań podatkowych (przypisy, odpisy).
4. Wysłano 15 upomnień z tytułu podatków i opłat.
5. Sporządzono 9 pism ogólnych dotyczących spraw podatkowych.
6. Sporządzono 4 wnioski o umorzeniu / ograniczeniu egzekucji.
7. Sporządzono 28 tytułów wykonawczych.
8. Przygotowano 3 projekty uchwał podatkowych.
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