nr sprawy: ORG.0002.6.2015
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 26.05.2015 r. do 29.06.2015 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 26 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym oraz planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2015,
 zezwolenia na używanie nazwy miejscowości sołeckiej „Pniów” w znaku
towarowym,
 zatwierdzenia projektu organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku
w roku szkolnym 2015/2016,
 zatwierdzenia projektu organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku w roku
szkolnym 2015/2016,
 zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie, Paczynie,
Pniowie i Toszku,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej w celu
zaopiniowania ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) „Programu szczepień
profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko
bakteriom meningokowym serogrupy C w roku 2015”,
 ogłoszenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi w Pniowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Toszek,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej
26a w Toszku w okresie od 01.08.2015 r. do 31.12.2016 r.,
 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę będących
własnością Gminy Toszek,
 ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz najem
lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 15 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 2 wnioski,
 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –
6 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 2 wnioski,
 o wznowienie działalności – 1 wniosek,
 o wykreślenie działalności – 4 wnioski.
3. Przeprowadzono 9 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem
jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Przeprowadzono 3 postępowania administracyjne zakończone wygaśnięciem zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
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5. Wydano 1 zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych, które pozostały
w placówce w związku z wygaśnięciem zezwolenia.
6. Podpisano porozumienie na korzystanie z przystanków i wnoszenia opłat za korzystanie
z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek.
7. Trwa postępowanie w sprawie wyłonienia Realizatora (Realizatorów) Programu
szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko
bakteriom meningokowym serogrupy C w roku 2015.
8. Przeprowadzono 4 procedury z pominięciem otwartego konkursu ofert zakończone
zawarciem umów na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.:
„Jubileuszowe muzykowanie z okazji 50-lecia Orkiestry Dętej Toszek”,
„Konfrontacje śpiewacze w Gminie Toszek”,
„Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej”,
„VI Turniej Dzikich Drużyn”.
9. Trwają przygotowania do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego
nadzień
6 września 2015 r.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 wydano 14 aktów zgonu,
 wydano 6 aktów małżeństwa,
 wydano 6 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa,
 wprowadzono do systemu ŹRÓDŁO 36 aktów stanu cywilnego.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 wydano 24 dowody osobiste,
 prowadzonych jest 7 postępowań administracyjnych z zakresu spraw
meldunkowych.
W zakresie obrony cywilnej
1. Zorganizowano szkolenie obronne dla pracowników Urzędu, kierowników jednostek
organizacyjnych oraz przedsiębiorców współrealizujących zadania obronne.
2. Przygotowano i przeprowadzono ćwiczenia obronnego pk. „Górny Śląsk-2015”.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Rozpisano i ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn.: „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku i adaptacja na potrzeby
żłobka w ramach programu Maluch 2015”,
2. Przeprowadzono postępowanie w trybie z wolnej ręki na zadanie pn.: „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie Gminy Toszek”,
3. Przeprowadzono postępowania poniżej 30.000 euro na:
 dostawę i montaż tablic informacyjno-promocyjnych oraz publikację artykułów
promocyjnych w ramach 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”.
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4. Trwa rzeczowa realizacja 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.
5. 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.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano 19 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
2. Zawarto umowy na:
 obsadzanie roślinami kosza, stożków oraz donic,
 utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym w Toszku,
 wykonywanie usług serwisowych fontanny znajdującej się na Rynku w Toszku,
 wykonanie dodatkowych robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły
Podstawowej w Paczynie.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Odbyły się przetargi na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Pniowie,
Kotliszowicach, Toszku i Kotulinie - łączna powierzchnia gruntów przeznaczonych
do dzierżawy wyniosła 12,5288 ha, z czego zostało wydzierżawionych 10,0261 ha .
2. Zgłoszono udział w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w kategorii:
Najpiękniejsza zagroda,
Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi.
3. Podpisano umowę na wykonanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Toszek”.
Wydano 2 decyzje zezwalające na wycinkę drzew, a kolejne 9 postępowań w sprawie
wycinki drzew jest w toku.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 6 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 14 wezwań do złożenia deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego,
leśnego, od nieruchomości i środków transportowych oraz postanowień o wszczęciu
postępowań podatkowych.
3. Wydano 25 decyzji określających wysokość zobowiązań podatkowych (przypisy, odpisy).
4. Wysłano 490 upomnień z tytułu podatków i opłat.
5. Sporządzono 5 pism ogólnych dotyczących spraw podatkowych.
6. Sporządzono 6 wniosków o umorzeniu / ograniczeniu egzekucji.
7. Sporządzono 6 tytułów wykonawczych.
8. Wydano 9 postanowień o zarachowaniu wpłat.
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