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Załącznik nr 4 do protokołu nr XVII/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 30.11.2015 r. do 18.12.2015 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 15 zarządzeń, 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,
 zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka w sprawie ustalenia Regulaminu wydawania
i korzystania z „Karty Dużej rodziny 3+/Rodziny Zastępczej”,
 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Toszek na lata
2016-2030,
 zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016,
 wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Toszek służebności przesyłu
na niezabudowanej nieruchomości nr 177 o pow. 0,0820 ha położonej w Toszku,
 obniżenia w Urzędzie Miejskim w Toszku wymiaru czasu pracy w okresie
rozliczeniowym październik – grudzień 2015 r., w związku z przypadającym
Świętem Bożego Narodzenia w dniu 26 grudnia 2015 r. oraz decyzją o skróconym
czasie pracy w dniu 17 grudnia 2015 r. i 31 grudnia 2015 r.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 16 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 2 wnioski,
 o wpis zmiany - 7 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 3 wnioski,
 o wykreślenie działalności – 2 wnioski.
3. Przeprowadzono postępowania administracyjne, w wyniku których wydano
4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Prowadzone są 2 postępowania administracyjne w sprawie wydania
zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Podpisano porozumienie w zakresie zorganizowania na terenie Gminy Toszek punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz przekazano część wyposażenia do w/w punktu.
6. Zawarto umowy zlecenia na wykonywanie prac porządkowych w sołectwach Gminy
oraz Urzędzie Miejskim w Toszku z osobami, które zakończyły wykonywanie prac
społecznie - użytecznych w sołectwach.
7. Zakończono realizację warsztatów profilaktycznych, prowadzonych w placówkach
oświatowych w zakresie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy
Toszek na lata 2013-2015.
8. Obciążono przewoźników i operatorów, korzystających z przystanków, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek, za korzystanie z w/w przystanków
w IV kwartale 2015 r.
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9. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek
w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych.
10. Dokonano rozliczenia dotacji otrzymanej na przeprowadzenie referendum
ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
11. Prowadzone jest postępowanie poniżej 30 000 euro na świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2016
roku.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 wydano 3 akty zgonu,
 wydano 36 odpisów aktów stanu cywilnego,
 wprowadzono do systemu ŹRÓDŁO 28 aktów stanu cywilnego,
 zakupiono baner promujący „Urząd Stanu Cywilnego w Toszku”.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 wydano 38 dowodów osobistych,
 prowadzone są 2 postępowania administracyjne z zakresu spraw meldunkowych,
 zakupiono sprzęt komputerowy: 2 komputery, skaner na potrzeby Referatu Urzędu
Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Toszku.
W zakresie obrony cywilnej
1. W związku z wykrytymi pojedynczymi bakteriami w wodzie w dniach od 4 do 6 grudnia
2015 r. prowadzono działania informacyjne i nadzorujące dostawy wody dla
mieszkańców Toszka i 4 sołectw. W akcji dostarczania wody pitnej uczestniczyły
jednostki OSP.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przeprowadzono postępowania poniżej 30.000 euro na:
- dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku,
- zakup strojów sportowych dla dzieci z Toszeckiej Akademii Piłkarskiej.
2. 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 – przygotowanie
rozliczenia projektu.
3. Zorganizowano Toszecki Jarmark Adwentowy.
W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano 9 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydano 7 decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego.
3. Zlecono:
wycinkę zarośli i samosiejek w pasie drogowym drogi gminnej Płużniczka- Grabina,
wymianę i uzupełnienie brakującego oznakowania na drogach gminnych oraz
montaż oznakowania ulic w Paczynie i Pniowie,
wywóz rzeczy z lokalu mieszkalnego położonego w Toszku po zmarłym najemcy,
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montaż pieca kuchennego w lokalu mieszkalnym położonym w Toszku
przy ul. Strzeleckiej 28/9,
montaż ociepleń okienek piwnicznych w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku oraz
opracowanie Programu postępowania konserwatorskiego dla remontu elewacji
budynku Urzędu,
podłączenie oświetleń ozdób świątecznych na Rynku w Toszku.
4. Zawarto umowy na:
- budowę ogrodzenia przy placu zabaw przy ul. Pniowskiej w Paczynie,
- eksploatację oświetlenia ulic, placów i skwerów dla terenu Kotulina Skały i Nakło.

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,
- akt notarialny sprzedaży działki o nr ewidencyjnym 257/94 położonej
w Kotliszowicach.
2. Zniesiono współwłasność działek położonych w Toszku przy ul. Strzeleckiej 10
oznaczonych nr ewidencyjnymi: 1666/101,1667/101 oraz 1668/101.
3. Wydano 4 decyzje zezwalające na wycinkę drzew, natomiast 8 postępowań
w sprawie wydania zezwolenia 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 35 wezwań do złożenia deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego,
leśnego od nieruchomości i środków transportowych oraz postanowienia o wszczęciu
postępowań podatkowych.
3. Wydano 48 decyzji określających wysokość zobowiązań podatkowych (przypisy, odpisy)
4. Wysłano 430 upomnień z tytułu podatków i opłat.
5. Sporządzono 28 pism ogólnych dotyczących spraw podatkowych.
6. Sporządzono 12 wniosków o umorzeniu/ ograniczeniu egzekucji.
7. Sporządzono 76 tytułów wykonawczych.
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