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Załącznik nr 4 do protokołu nr XV/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 27 października 2015 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 29.09.2015 r. do 26.10.2015 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 34 zarządzenia, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2015 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek na lata
2015- 2025,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2015/2016,
 wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych
i powołania tych komisji w wyborach, zapewnienia ochrony lokali obwodowych
komisji wyborczych oraz stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 7 w Pniowie, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.,
 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonej przy ul. Szkolnej w Kotliszowicach,
 przeznaczenia lokalu użytkowego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze
bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży,
zlokalizowanych:
 w Toszku przy ul. Gliwickiej 15,
 w Toszku przy ul. Karola Miarki 1,
 ogłoszenia pierwszych przetargów nieograniczonych na oddanie w dzierżawę
nieruchomości na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek,
 zmiany zarządzenia o wykonywaniu zadań własnych Gminy Toszek w zakresie
gospodarki komunalnej,
 powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert oraz ogłoszenia wyniku
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 2.11.2015 do 31.12.2015 r.
 odwołania Zastępcy Burmistrza Toszka,
 powołania Komisji Rekrutacyjnych oraz informacji o wynikach naborów dla
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora
w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy oraz Inspektora
w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 17 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 5 wniosków,
 o wpis zmiany - 6 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 3 wnioski,
 o wznowienie działalności – 1 wniosek,
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 o wykreślenie działalności – 2 wnioski.
3. Przeprowadzono postępowanie administracyjne, w wyniku którego wydano decyzję
o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
w związku z rezygnacją przedsiębiorcy ze sprzedaży.
4. Podpisano 2 aneksy do polis ubezpieczeniowych majątku Gminy Toszek
w związku ze wzrostem wartości majątku wynikającym z przeprowadzenia inwestycji
pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Paczynie” oraz „Termomodernizacja
Publicznego Przedszkola w Toszku”. Aneksy nie powodują skutków finansowych.
5. Pozytywnie zakończono postępowania prowadzone w związku ze szkodami powstałymi
na mieniu gminy:
kradzieżą bramy wraz z elementami ogrodzenia studni głębinowej w Płużniczce,
kradzieżą 5 metalowych przęseł z terenu oczyszczalni ścieków w Pniowie,
zniszczeniem elewacji Stacji Uzdatniania Wody w Toszku poprzez pomalowanie
ścian.
6. Podpisano porozumienia z przewoźnikami, w których określono nowe zasady pobierania
opłat przez Gminę Toszek za korzystanie przez przewoźników i operatorów
z przystanków komunikacyjnych.
7. Przekazano do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach materiały
archiwalne z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10
maja 2015 r. oraz spisy dokumentacji niearchiwalnej z w/w wyborów, która została
odebrana z Urzędu Miejskiego w Toszku do zniszczenia.
8. Przeprowadzono postępowania poniżej 30.000 euro na:
dostawę artykułów biurowych na potrzeby przeprowadzenia
wyborów
parlamentarnych,
dostawę wyposażenia lokali wyborczych,
dostawę tablic informacyjnych do lokali wyborczych,
dostawę mebli do pomieszczenia sekretariatu Urzędu Miejskiego w Toszku.
9. Przeprowadzono wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 25 października 2015 r.
10. Wykonano
 demontaż starej i montaż nowej centrali alarmowej wraz z zaprogramowaniem
i uruchomieniem całego systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim
w Toszku (systemem objęto wyremontowane na parterze pomieszczenia biurowe
oraz nowo zaadaptowane pomieszczenia archiwum),
 przegląd kotłowni gazowej oraz usunięto nieszczelności instalacji w budynku
Urzędu Miejskiego w Toszku.
11. Zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku,
w tym wykonano i zamontowano regały przesuwane dostosowując pomieszczenia
archiwum do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
12. Podpisano umowy na:
 prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego agregatu prądotwórczego
i instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 wydano 17 aktów zgonu,
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wydano 2 akty małżeństwa,
wydano 1 akt urodzenia – transkrypcja zagranicznego dokumentu,
wydano 2 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa,
 wydano 2 zaświadczenia o stanie cywilnym,
 wydano 1 decyzję o zmianie nazwiska,
 wprowadzono do systemu ŹRÓDŁO 96 aktów stanu cywilnego.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 wydano 53 dowody osobiste,
 prowadzonych jest 7 postępowań administracyjnych z zakresu spraw
meldunkowych,
 wydano 6 decyzji dotyczących postepowań meldunkowych,
 sporządzono listy wyborcze dla 8 obwodów głosowania w związku z wyborami
do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na 25 października 2015 r.
W zakresie obrony cywilnej
1. Przeprowadzono ocenę stanu wyposażenia magazynów Obrony Cywilnej
i przeklasyfikowania lub wybrakowania sprzętu nie nadającego się do użytkowania.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i zawarto umowę
na zadanie pn.: „Wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu w budynku
Urzędu Miejskiego w Toszku”.
2. Rozstrzygnięto 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 dnia 31 grudnia 2017 r.
3. Trwa rzeczowa realizacja projektu pn.: „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Gliwickiej
26a w Toszku i adaptacja na potrzeby żłobka” dofinansowanego z resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Program Maluch
2015”prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
4. Prowadzona jest bieżąca koordynacja spraw związanych z planowaniem realizacji
projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano 16 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydano 5 decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego.
3. Zlecono:
wykonanie remontu instalacji elektrycznej w 3 budynkach mieszkalnych położonych
w Toszku,
wyrównanie i utwardzenie nawierzchni pod przystanek autobusowy na żądanie przy
ul. Boguszyckiej w Toszku.
4. Zawarto umowy na:
 przebudowę odcinka drogi gminnej - ul. Wiejskiej w Pniowie,
 wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Płużniczce
przy ul. Wiejskiej 1,
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realizację robót związanych z remontem pomieszczeń w Urzędzie Miejskim
w Toszku.
5. Dokonano odbioru przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w PaczynieWrzosy.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Podpisano 2 akty notarialne sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych
na rzecz najemców położonych w Toszku.
2. Podpisano akt notarialny sprzedaży terenu inwestycyjnego położonego w Wilkowiczkach
o numerze ewidencyjnym nieruchomości 110/26. Sprzedaży dokonano w wyniku
przetargu ustnego nieograniczonego.
3. Wydano 8 decyzji zezwalających na wycinkę drzew, natomiast 15 postępowań
w sprawie wydania zezwolenia jest w toku.
4. Zawarto umowy:
pożyczki na zadanie pn.: „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Toszek”,
dotacji na zadanie pn.: „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Toszek”,
na zadanie polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Toszek w ilości 2020 m²,
na interwencyjne odławianie bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Toszek oraz
dowóz do schroniska wskazanego przez Zleceniodawcę,
na odbiór w schronisku, bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Toszek oraz
zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, sanitarnych i opieki
weterynaryjnej aż do przejęcia zwierzęcia przez nowego właściciela lub jego
naturalnej śmierci.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 11 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 13 wezwań do złożenia deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego,
leśnego od nieruchomości i środków transportowych oraz postanowienia o wszczęciu
postepowań podatkowych.
3. Wydano 32 decyzji określających wysokość zobowiązań podatkowych (przypisy, odpisy)
4. Wysłano 400 upomnień z tytułu podatków i opłat.
5. Sporządzono 18 pism ogólnych dotyczących spraw podatkowych.
6. Wydano 12 postanowień o zarachowaniu wpłaty.
7. Sporządzono 6 wniosków o umorzeniu/ ograniczeniu egzekucji.
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