nr sprawy: ORG.0002.10..2015
Załącznik nr 4 do protokołu nr XIV/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 września 2015 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 26.08.2015 r. do 28.09.2015 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,
 informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r., informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
na rok szkolny 2015/2016 ,
 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi w Pniowie,
 wyznaczenia Pani Izabeli Kusz na nauczyciela zastępującego dyrektora Gimnazjum
w czasie jego nieobecności,
 wyznaczenia Pani Alicji Przybylskiej na nauczyciela zastępującego dyrektora
Publicznego Przedszkola w Toszku w czasie jego nieobecności,
 zmiany zarządzenia 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”,
 przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się
w Toszku oraz Ciochowicach,
 przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze
bezprzetargowej
oraz
ogłoszenia
wykazu
lokalu
przeznaczonego
do sprzedaży,
 przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu
nieruchomości do oddania w dzierżawę , będących własnością Gminy Toszek,
 nabycia na rzecz Gminy Toszek udziału w wysokości1/5 części w prawie własności
nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 190/11, obręb Toszek,
stanowiącej drogę,
 zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę
i najem gruntów oraz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia
komunalnego Gminy Toszek ,
 zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Pisarzowice,
 zapewnienia na terenie Gminy Toszek miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
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wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej
wiadomości,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku
do 3 lat w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku
w okresie od dnia 2 listopada 2015 r. do dnia 17 grudnia 2017 r.
 zmiany zarządzenia w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Toszku’
 przeprowadzenia przeglądu oraz przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu
i środków obrony cywilnej.
Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 15 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 4 wnioski,
 o wpis zmiany - 5 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 2 wnioski,
 o wznowienie działalności – 1 wniosek,
 o wykreślenie działalności – 3 wnioski.
Przeprowadzono:
 2 postępowania administracyjne zakończone wydaniem jednorazowych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych,
 3 postępowania administracyjne zakończone wydaniem zezwoleń na okres 10 lat,
 3 postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji stwierdzających
wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku z rezygnacją
przedsiębiorcy ze sprzedaży.
Podpisano 6 aneksów do polis ubezpieczeniowych majątku Gminy Toszek
w związku ze wzrostem wartości majątku od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.;
(aneksy nie powodują skutków finansowych).
Prowadzone jest postępowanie w sprawie zawarcia porozumienia z PKM Świerklaniec
na korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Toszek oraz wnoszenia opłat za przystanki.
Podpisano aneks do porozumienia z przewoźnikiem: NOWAK TRANSPORT Benedykt
Nowak aktualizującym przystanki, za korzystanie z których pobierane są opłaty.
Wydano 1 zaświadczenie o zmianie danych we wpisie do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Toszek.
Wydano 1 zaświadczenie o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone
są usługi hotelarskie położonych na terenie Gminy Toszek.
Przeprowadzono referendum ogólnokrajowe, zarządzone na dzień 6 września
2015 r. (trwa obecnie rozliczanie dotacji otrzymanej na jego przeprowadzenie).
Realizowane są zadania związane z przygotowaniem wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień
25 października 2015 r.
Dokonywana jest archiwizacja dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 5 maja 2015 r., celem jej przekazania do Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.
Trwa procedura
postępowania
z pominięciem otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Orkiestra Dęta najlepsza na Boże
Narodzenie – organizacja warsztatów wyjazdowych dla członków orkiestry dętej i cyklu koncertów
bożonarodzeniowych”.
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W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 wydano 3 akty zgonu,
 wydano 6 aktów małżeństwa,
 wydano 3 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa,
 wprowadzono do systemu ŹRÓDŁO 56 aktów stanu cywilnego.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 wydano 42 dowody osobiste,
 prowadzonych jest 9 postępowań administracyjnych z zakresu spraw
meldunkowych.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Ogłoszono postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn.: „Wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu w budynku Urzędu
Miejskiego w Toszku”.
2. Przeprowadzono postępowanie do 30.000 euro na wykonanie projektu modernizacji
okablowania strukturalnego wraz z infrastrukturą LAN w budynku Urzędu Miejskiego w
Toszku.
3. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek
w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka
w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia
2 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano 21 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
2. Zawarto umowy na:
 wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Modernizacja budynku
gminnego przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku i adaptacja na potrzeby żłobka w ramach
programu Maluch 2015” – trwa proces inwestycyjny.
 grupowy zakup energii elektrycznej,
 wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „ Kompleksowy remont dachu
budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 23”,
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Podpisano akt notarialny dotyczący zakupu udziału w
wysokości
1/5
w nieruchomości o numerze ewidencyjnym 190/11 o pow. 0,0303 ha, stanowiącej drogę,
(nabycie niezbędne w celu zapewnienia należytego, dostępu do działki gminnej,
na której znajdują się budynki z lokalami komunalnymi).
2. Wydano 10 decyzji zezwalających
na wycinkę drzew, natomiast 7 postępowań
w sprawie wydania zezwolenia jest w toku.
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W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 16 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 9 wezwań do złożenia deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego,
leśnego od nieruchomości i środków transportowych oraz postanowienia o wszczęciu
postepowań podatkowych.
3. Wydano 28 decyzji określających wysokość zobowiązań podatkowych (przypisy, odpisy)
4. Wysłano 8 upomnień z tytułu podatków i opłat.
5. Sporządzono 41 pism ogólnych dotyczących spraw podatkowych.
6. Wydano 12 postanowień o zarachowaniu wpłaty.
7. Sporządzono 10 wniosków o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji.
8. Wydano 8 postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowej.
9. Wydano 106 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
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