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Załącznik nr 4 do protokołu nr XVI/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 30 listopada 2015 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 27.10.2015 r. do 27.11.2015 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 24 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,
 przyjęcia do stosowania „Procedury wypłaty wynagrodzenia należnego inkasentom
oraz zasad wykonywania przez inkasentów czynności w zakresie inkasenta
podatków i opłat”,
 ustalenia procedury kontroli prawidłowości prowadzenia windykacji należności
stanowiących dochody Gminy Toszek,
 zmiany zarządzenia w sprawie regulaminu pobierania opłat z automatu wrzutowego
zainstalowanego w toalecie publicznej stanowiącej własność Gminy Toszek,
 przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych Gminy Toszek (elementy
placu zabaw w Paczynie), które utraciły ważność użytkową oraz powołania Komisji
Likwidacyjnej,
 powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek,
 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonych w Toszku przy ul. Guttmana,
 zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych Gminy
Toszek na rok szkolny 2015/2016.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 8 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 1 wniosek,
 o wpis zmiany - 6 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 1 wniosek.
3. 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.
4. Wydano 2 upoważnienia dla członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Toszku do przeprowadzenia kontroli wytypowanych
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
Toszek w zakresie przestrzegania warunków sprzedaży określonych w ustawie z dnia
26 października 2015 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5. Prowadzone są przygotowania do uruchomienia z dniem 1 stycznia 2016 r. w Szkole
Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej.
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6. Przeprowadzono 1 postępowanie alkoholowe w sprawie wydania jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa
z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży.
7. Przeprowadzono 5 postępowań do 30.000 euro na przeprowadzenie warsztatów
profilaktycznych oraz szkoleń kadry pedagogicznej we wszystkich placówkach
oświatowych Gminy Toszek w ramach realizacji Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego dla Gminy Toszek na lata 2013-2015.
8. Przeprowadzono 1 procedurę z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadania pt. „Promowanie tenisa stołowego wśród mieszkańców Gminy Toszek”.
9. Przeprowadzono postępowanie do 30.000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych
(tonerów) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 wydano 4 akty zgonu,
 wydano 3 akty małżeństwa,
 wydano 1 akt urodzenia – transkrypcja zagranicznego dokumentu,
 wydano 1 zaświadczenie o stanie cywilnym,
 wydano 2 decyzje o zmianie imienia i nazwiska,
 wydano 46 odpisów aktów stanu cywilnego,
 wprowadzono do systemu ŹRÓDŁO 59 aktów stanu cywilnego,
 zorganizowano uroczystość z okazji Jubileuszu Złotych i Diamentowych Godów
Małżeńskich.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 Wydano 63 dowody osobiste,
 prowadzone są 3 postępowania administracyjne z zakresu spraw meldunkowych,
 zakończono 5 postępowań, w wyniku których wydano decyzje administracyjne
o wymeldowaniu.
W zakresie obrony cywilnej
1. Opracowano i uzgodniono z Komendantami Policji i WKU nową dokumentację Akcji
Kurierskiej.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 na terenie Gminy
Toszek”,
2. Przeprowadzono postepowania poniżej 30.000 euro na:
 usługę wykonania koncepcji monitoringu Gminy Toszek dla 30 kamer,
 dostawę wyposażenia kuchennego, higienicznego, biurowego oraz sprzętu
komputerowego do budynku adoptowanego na żłobek.
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.
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W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano 15 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydano 10 decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego.
3. Zlecono:
wymianę i uzupełnienie oznakowania przejazdów kolejowych w ciągu dróg
gminnych,
remont progów zwalniających na ulicy Bocznej i Morcinka w Toszku,
koszenie poboczy dróg gminnych, wykonanie pielęgnacji 60 drzew oraz cięć
pielęgnacyjnych krzewów rosnących na terenie Toszka,
wyczyszczenie wpustów ulicznych na drogach gminnych w Toszku wraz
z piaskownikami, a także wymianę uszkodzonego wpustu ulicznego kanalizacji
deszczowej na ul. Wolności,
wykonanie prac zabezpieczających na nieużytkowanych obiektach budowlanych
położonych w Toszku przy ul. Strzeleckiej 1A,
wykonanie ekspertyzy budowlanej, projektu rozbiórki wraz z kosztorysem
inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dobudówki
gospodarczej w Toszku przy ul. Strzeleckiej 29,
wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym położonym
w Płużniczce przy ul. Wiejskiej 1A,
przyłączenia budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ul. Dworcowej 17 A
do wodociągowej sieci miejskiej,
wymianę schodów wejściowych do budynku mieszkalnego położonego w Toszku
przy ul. Strzeleckiej 33,
montaż pieca kuchennego w lokalu mieszkalnym położonym w Toszku przy
ul. Wolności 11.
4. Zawarto umowę na remont odcinka chodnika przy ul. Wąskiej w Toszku.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Podpisano akty notarialne sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2 lokali mieszkalnych
na rzecz najemców położonych w Toszku.
2. Odbyły się przetargi na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Wilkowiczkach,
Proboszczowicach, Kotulinie i Toszku – łączna powierzchnia gruntów wydzierżawionych
wyniosła 5.5885 ha.
3. Przejęto w użytkowanie od Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Marcina w Paczynie budynek
byłego Probostwa oraz ustanowiono konieczną do korzystania z niego służebność.
4. Wydano 8 decyzji zezwalających na wycinkę drzew, natomiast 8 postępowań
w sprawie wydania zezwolenia jest w toku.
5. Zawarto umowę na wykonanie wycinki 12 szt. drzew z terenu Gminy Toszek oraz
pielęgnację drzew rosnących w alei lipowej w Paczynce.
6. W ramach konkursu „Powiat Przyjazny Środowisku” zrealizowano zadania
w sołectwach: Płużniczka, Ligota Toszecka, Sarnów, Proboszczowice i Pniów.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 13 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
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2. Wysłano 16 wezwań do złożenia deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego,
leśnego od nieruchomości i środków transportowych oraz postanowienia o wszczęciu
postępowań podatkowych.
3. Wydano 43 decyzji określających wysokość zobowiązań podatkowych (przypisy, odpisy)
4. Wysłano 13 upomnień z tytułu podatków i opłat.
5. Sporządzono 56 pism ogólnych dotyczących spraw podatkowych.
6. Sporządzono 12 wniosków o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym
(od 27.10.2015 r. do 27.11.2015 r.)
Strona 4 z 4

