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Załącznik nr 4 do protokołu nr XVIII/2016
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 21.12.2015 r. do 25.01.2016 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 33 zarządzenia, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2016 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,
 nabycia na rzecz Gminy Toszek prawa własności nieruchomości położonych
w Kotulinie oznaczonych ewidencyjnie numerami 587/199 oraz 597/199,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania Komisji Konkursowej w celu
zaopiniowania złożonych ofert oraz ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację
zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2016,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej na realizację
zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w okresie od 15 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozkładu
godzin pracy aptek w roku 2016,
 powołania Zastępcy Burmistrza Toszka.
 zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Toszku,
 powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki kasy
w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz druków ścisłego zarachowania, drogą spisu
z natury,
 przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim
w Toszku.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 21 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 2 wnioski,
 o wpis zmiany – 9 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 6 wniosków,
 o wykreślenie działalności – 4 wnioski.
3. Przeprowadzono 1 postępowanie administracyjne i wydano 3 decyzje w sprawie zmiany
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 1 postępowanie administracyjne,
w wyniku którego wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Dokonano:
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na wniosek 2 przedsiębiorców ich wykreślenia z rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Toszek,
wpisu 1 przedsiębiorcy do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
4. Przeprowadzono otwarty konkurs ofert i podpisano umowę na realizację zadania
publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2016.
5. Ogłoszono otwarty konkurs ofert oraz powołano Komisję Konkursową na realizację
zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej od 15 lutego do 31 grudnia 2016 r.
6. Przeprowadzono procedurę z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego pn.: „Mażoretki na medal – udział sekcji mażoretek MAGNOLIA
z Kotulina w XVIII Mistrzostwach Polski Zespołów Mażoretkowych”.
7. Rozliczono dotację otrzymaną na przeprowadzenie wyborów do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Przeprowadzono badanie ilości pasażerów korzystających z poszczególnych kursów
autobusowych w miesiącu grudniu 2015 r.
9. Podpisano polisy ubezpieczenia mienia Gminy na rok 2016.
10. Dokonano sprawozdawczości o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za rok 2015
do GUS oraz do PFRON.
11. Przekazano do Marszałka Województwa Śląskiego informację o przedsiębiorcach
wykreślonych i wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Toszek w roku
2015.
12. Sporządzono i przekazano Wojewodzie Śląskiemu sprawozdanie z wykonania zadań
z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 za II półrocze 2015 r.
13. Wyremontowano pomieszczenie przeznaczone na Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz wyposażono go w meble i sprzęt komputerowy. W/w punkt funkcjonuje
od 4 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku
przy ul. Wilkowickiej 2.
14. W przygotowaniu jest aktualizacja wartości mienia Gminy Toszek.
15. Przeprowadzono postępowania poniżej 30.000 euro i zawarto umowy na:
stałą kompleksową obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Toszku w 2016 r.,
świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby
Urzędu Miejskiego w Toszku w 2016 r.,
świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim
w Toszku w 2016 r.
16.Przeprowadzono analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim
+w Toszku oraz w podległych jednostkach organizacyjnych.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 wydano 6 aktów zgonu,
 wydano 46 odpisów aktów stanu cywilnego,
 wprowadzono do systemu ŹRÓDŁO 42 akty stanu cywilnego,
 sporządzono 2 akt urodzenia – transkrypcja zagranicznego dokumentu,
 dokonano migracji 2 aktów małżeństwa wraz z naniesieniem 2 wzmianek,
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
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wydano 117 dowodów osobistych,
prowadzone są 2 postępowania administracyjne z zakresu spraw meldunkowych,
wydano 1 decyzję dotyczącą postępowania meldunkowego,
sporządzono sprawozdanie do Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej
o zarejestrowanych związkach małżeńskich zawartych przez cudzoziemców
z obywatelami RP za II półrocze 2015 r.,
sporządzono sprawozdania statystyczne z zakresu USC, ewidencji ludności,
udostępniania danych, zadania z zakresu ustawy o zgromadzeniach, zadania
z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP za grudzień 2015 r.

W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy

1. Przygotowano i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

2.

3.

4.
5.

pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek oraz uruchomienie i prowadzenie Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki”.
Przygotowano i złożono projekty w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych” poddziałanie „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 :

„Polepszenie stanu dróg publicznych w Gminie Toszek poprzez przebudowę dróg
gminnych łączących przysiółki Kotulina – ul. Skalna, ul. Skały, ul. Nakło”,

„Polepszenie stanu dróg publicznych w Gminie Toszek poprzez przebudowę ulic Górnej
i Osiedlowej w Wilkowiczkach”,

„Polepszenie stanu dróg publicznych w Gminie Toszek poprzez przebudowę ul. Zamkowej
w Toszku”,

„Polepszenie stanu dróg publicznych w Gminie Toszek poprzez przebudowę drogi
wewnętrznej w Pawłowicach oraz przyznanie statusu drogi publicznej”.
Zakończono i rozliczono projekt 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 .
Prowadzona jest bieżąca koordynacja spraw związanych z planowaniem realizacji
projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020.
Przygotowano, wydano i kolportowano lokalną gazetę samorządową “Po troszku
o Toszku”.

W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano 17 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydano 7 decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego.
3. Zlecono:
zakup i montaż blokady parkingowej na parkingu przy żłobku,
wykonanie remontu nawierzchni odcinka ul. Kościelnej w Toszku.
4. Zawarto aneks do umowy na „Wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu
w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku”.
5. Zawarto umowę na „Zarzadzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Toszek” w 2016 r.
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W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Podpisano 5 umów dzierżawy na nieruchomości o łącznej powierzchni 5,4985 ha
na działki położone w Wilkowiczkach, Proboszczowicach, Toszku i Kotulinie.
2. Wydano 14 decyzji zezwalających na wycinkę drzew, natomiast 11 postępowań
w sprawie wydania zezwolenia jest w toku.
3. Podpisano umowy:
ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 177 obręb Toszek, na której
usytuowana jest przepompownia ścieków „TEGRA 1000” na rzecz właściciela
tej działki,
najmu świetlicy wiejskiej w Sarnowie w celu zorganizowania imprezy sylwestrowej,
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,
na interwencyjne odławianie bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Toszek oraz
dowóz ich do schroniska wskazanego przez Zleceniodawcę,
na całodobową gotowość do przyjęcia bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu
Gminy Toszek do gospodarstwa rolnego w Kochanowicach przy ul. Wiejskiej 10,
na całodobową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi, w przypadku
zdarzeń drogowych z ich udziałem.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 7 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 15 wezwań do złożenia deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego,
leśnego od nieruchomości i środków transportowych oraz postanowienia o wszczęciu
postępowań podatkowych.
3. Wydano 14 decyzji określających wysokość zobowiązań podatkowych (przypisy,
odpisy).
4. Wysłano 13 upomnień z tytułu podatków i opłat.
5. Sporządzono 21 pism ogólnych dotyczących spraw podatkowych.
6. Sporządzono 7 wniosków o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji.
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