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Załącznik nr 4 do protokołu nr XII/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 30.06.2015 r. do 24.08.2015 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 45 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym oraz planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2015,
 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonej w Wilkowiczkach,
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatorów „Programu
szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko
bakteriom meningokowym serogrupy C w roku 2015”,
 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi w Pniowie,
 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.36.2015 z dnia 09.03.2015 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wydawania i korzystania z „ Karty Dużej Rodziny
3+/Rodziny Zastępczej”, logo programu, wzoru graficznego „Karty Dużej Rodziny
3+/Rodziny Zastępczej”/wzoru Wniosku o wydanie „ Karty Dużej rodziny
3+/Rodziny Zastępczej”/duplikatu, wzoru Porozumienia o współpracy pomiędzy
gminami w zakresie realizacji programu, „Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny
Zastępczej” oraz wzoru Porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Toszek
a Partnerem Lokalnym programu „ Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej”,
 zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Ciochowice,
 powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie
ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie
żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26 a w Toszku w okresie
od 1.08.2015 do 31.12.2016,
 przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz
ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży, znajdującego
się w budynku przy ul. Wielowiejskiej 3,
 przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży, położonej w Kotliszowicach przy ul. Szkolnej,
 unieważnienia otwartego konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej
26 a w Toszku w okresie od 1 sierpnia 2015 do 31 grudnia 2016,
 przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze
bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży,
znajdującym się w budynku przy ul. Rynek 14,
 ustalenia terminu składania wniosków w ramach pomocy finansowej uczniom
„ Wyprawka szkolna”,
 wskazania osób wchodzących z Urzędu w skład obwodowych Komisji
ds. referendum,
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powołania obwodowych komisji ds. referendum oraz wprowadzenia zmian,
szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w Gminie Toszek,
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w
Pniowie.
Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 30 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 2 wnioski,
 o wpis zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –
18 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 7 wniosków,
 o wznowienie działalności – 1 wniosek,
 o wykreślenie działalności – 2 wnioski.
Wydano 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych.
W wyniku otwartego konkursu ofert na Realizatorów Programu szczepień
profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom
maningokokowym serogrupy C w roku 2015 wybrano 4 podmioty.
W wyniku zapytania cenowego wybrano dostawcę szczepionki koniugowanej,
adsorbowanej, przeciw meningokokom serogrupy C.
Do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach została przekazana
dokumentacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Pniowie pochodząca z wyborów
samorządowych w związku z wylosowaniem jej do badania przyczyn nieważności
głosów.
Podpisano aneks do porozumienie w sprawie zasad korzystania z przystanków, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek oraz wnoszenia opłat za korzystanie
z przystanków dotyczących likwidacji linii komunikacyjnej : Żary-Wrocław-Gliwice.
W wyniku zapytania cenowego wyłoniono dostawców na zaopatrzenie obwodowych
komisji ds. referendum w artykuły biurowe oraz wyposażenie lokali wyborczych.

W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 wydano 19 aktów zgonu,
 wydano 8 aktów małżeństwa,
 wydano 5 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa,
 wprowadzono do systemu ŹRÓDŁO 27 aktów stanu cywilnego.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 wydano 34 dowody osobiste,
 prowadzonych jest 5 postępowań administracyjnych z zakresu spraw
meldunkowych.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Unieważniono 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 i rozstrzygnięto 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”.
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3. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w PaczynieWrzosy”.
4. Przeprowadzono postępowania poniżej 30.000 euro na:
 dostawę zabawek, artykułów biurowych, apteczki, wyposażenia sal zabaw i pomocy
edukacyjnych do budynku adaptowanego na żłobek w Toszku w ramach projektu pn.:
„Modernizacja budynku gminnego przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku i adaptacja na potrzeby
żłobka w ramach programu Maluch 2015”, z Wykonawcami zostały podpisane umowy,
 dostawę wyposażenia miękkiego do budynku adaptowanego na żłobek w Toszku
w ramach projektu pn.: „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku
i adaptacja na potrzeby żłobka w ramach programu Maluch 2015”. Wykonawca nie podpisał
umowy,
 usługę dostępu do bezprzewodowego Internetu dla Beneficjentów projektu pn.:
„Od alienacji do e- integracji – zwalczanie wykluczania cyfrowego w Gminie Toszek”.
5. Złożono końcowy wniosek o płatność 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.
6. Zakończono rzeczową realizację 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:
- 29 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
- 10 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
- 2 decyzje związane z lokalizacją zjazdu.
2. Zawarto umowy na:
 przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Paczynie - Wrzosy,
 sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem : „Przebudowa dróg łączących
przysiółki Kotulina tj. ulice: Skalna, Nako, Skały”.
3. Zlecono:
- wymianę i uzupełnienie brakującego oznakowania na drogach gminnych,
- wykonanie operatu wodno prawnego oraz inwentaryzacji geodezyjnej, sytuacyjnowysokościowej dla Szkoły Podstawowej w Paczynie,
 wyrównanie kruszywem nawierzchni drogi Szklarnia – Ligota Toszecka.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w Wilkowiczkach o powierzchni 3,0376 ha.
2. Zawarto umowy ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie realizacji zadań
w ramach konkursu „Powiat Przyjazny Środowisku” dla pięciu sołectw.
3. Podpisano akty notarialne o ustanowienie służebności przesyłu dla nieruchomości
położonych w Paczynie oraz w Toszku.
4. Wydano 9 decyzji zezwalających na wycinkę drzew.
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W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 18 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 10 wezwań do złożenia deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego,
leśnego, od nieruchomości i środków transportowych oraz postanowień o wszczęciu
postępowań podatkowych.
3. Wydano 58 decyzji określających wysokość zobowiązań podatkowych (przypisy, odpisy).
4. Wysłano 26 upomnień z tytułu podatków i opłat.
5. Sporządzono 16 pism ogólnych dotyczących spraw podatkowych.
6. Sporządzono 6 wniosków o umorzeniu / ograniczeniu egzekucji.
7. Sporządzono 108 tytułów wykonawczych.
8. Wydano 7 postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowej.
9. Wydano 35 decyzji w sprawie podatku akcyzowego.
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