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Załącznik nr 4 do protokołu nr XX/2016
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 29.02.2016 r. do 25.03.2016 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych
1. W okresie sprawozdawczym wydano 26 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym, planie finansowym Gminy Toszek
na rok 2016,
 zmiany nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie oraz
dyrektora Szkoły Podstawowej w Pniowie w czasie ich nieobecności w szkole,
 zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego jednostki oświatowej Gminy
Toszek na rok szkolny 2015/2016,
 ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych
działających na terenie miasta i gminy Toszek,
 zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Toszku przy ul. Strzeleckiej 1,
 przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia jednostek ochrony
przeciwpożarowej pt.: „Działania ratowniczo-gaśnicze jednostek ochrony
przeciwpożarowej w przypadku pożaru obiektu wielkogabarytowego użyteczności
publicznej na przykładzie toszeckiego „Zamku”,
 ustalenia czasu pracy w miesiącu marcu 2016 w związku z koniecznością zachowania
obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku
okresie rozliczeniowym od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.,
 zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu pracy
Urzędu Miejskiego w Toszku,
 zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników
Urzędu Miejskiego w Toszku ,
 ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej na n/w wolne stanowiska
urzędnicze:
a) Podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
w Urzędzie Miejskim w Toszku,
b) Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania
Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku,
c) Referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 18 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zarejestrowanie działalności gospodarczej – 2 wnioski,
 o wpis zmiany – 11 wniosków,
 o zawieszenie działalności – 2 wnioski,
 o wykreślenie wpisu – 3 wnioski.
3. Prowadzone są 2 postępowania administracyjne w sprawie wydania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
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4. Podpisano aneks do umowy dot. realizacji zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie
ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku
2016.
5. Dokonano wpisu obiektu do ewidencji innych obiektów położonych na terenie Gminy
Toszek, w których są świadczone usługi hotelarskie.
6. Wszczęto czynności nadzorcze w zakresie pierwszej, planowanej kontroli warunków
i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, uczęszczającymi do żłobka,
zlokalizowanego w Toszku przy ul. Gliwickiej 26A.
7. Zakończono realizację „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie
Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2015”. Realizatorzy
Programu złożyli sprawozdania, z których wynika, że zaszczepiono 69 dzieci z rocznika
2010 oraz 10 dzieci z innych roczników. Wszystkie zakupione szczepionki zostały
wykorzystane.
8. Podpisano aneks do umowy na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2016 r.
9. Wszczęto postępowanie poniżej 30.000 euro na:
 dostawę środków czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2016 r.,
 dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów) na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Toszku w 2016 r.
10. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowania poniżej 30.000 euro, oraz zawarto
umowy na:
 dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2016 r.,
 dostawę artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Toszku w 2016 r.,
 przeprowadzenie drobnych napraw i prac w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku
w 2016 r.,
 konserwację systemu alarmowego w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Toszku
w 2016 r.,
 zakup liczarek na banknoty i monety na potrzeby kasy Urzędu Miejskiego w Toszku.
11. Ogłoszono nabory i powołano Komisję Rekrutacyjną na n/w wolne stanowiska
urzędnicze:
 Podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
w Urzędzie Miejskim w Toszku – nabór rozstrzygnięto,
 Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego
w Urzędzie Miejskim w Toszku – naboru nie rozstrzygnięto,
 Referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku – nabór
rozstrzygnięto.
W zakresie rejestracji
osobistych

zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów

1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 wydano 9 aktów zgonu,
 wydano 85 odpisów aktów stanu cywilnego,
 wprowadzono do systemu ŹRÓDŁO 69 aktów stanu cywilnego,
 wydano 2 zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia związku
małżeńskiego,
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste):
 wydano 115 dowodów osobistych,
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sporządzono sprawozdanie statystyczne z zakresu USC, ewidencji ludności,
udostępniania danych, zadania z zakresu ustawy o zgromadzeniach;
z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP za luty 2016 r.

W zakresie obrony cywilnej
1. Przeprowadzono z udziałem wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Toszek ćwiczenia
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
2. Zakończono cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych jednostek OSP. Przyjęto nowy
Statut oraz wybrano nowe władze OSP.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy

1. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

2.

3.

4.
5.
6.
7.

pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek oraz uruchomienie i prowadzenie Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów”.
Przeprowadzono postępowania do 30.000 euro na:
 opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu pn.: „Eko Toszek – budowa
fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publiczne
w Gminie Toszek”,
 skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”.
Złożono wniosek aplikacyjny projektu pn.: „Eko Toszek – budowa fotowoltaicznych
mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek”
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Rozpoczęto prace związane z pozyskaniem funduszy unijnych na sfinansowanie
opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Toszek w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Podpisano umowę na przygotowanie multimedialnych materiałów dziennikarskich Toszek TV.
Wspieranie działań związanych z organizowanym Światowym Dniem Młodzieży –
przygotowanie wniosku o wsparcie finansowe (sponsoring) w zakresie organizacji
koncertu zespołu „Śląsk” im. Stanisława Hadyny do firmy GAZ-SYSTEM S.A.
Współpracowano przy organizacji 95 rocznicy Plebiscytu na Górnym Śląsku.

W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Wydano 15 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
2. Sporządzono i wydano:
 6 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 3 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego,
 9 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
 3 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości.
3. Zlecono:
 usunięcie nieprawidłowości w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym
w Paczynie przy ul. Wiejskiej 26,
 wykonanie utwardzenia nawierzchni placu przed budynkiem mieszkalnym
położonym w Toszku przy ul. Strzeleckiej 28,
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wykonanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego budynku gospodarczego
stanowiącego własność Gminy Toszek ,położonego w Toszku przy ul. Rynek 15,
 wykonanie rocznych przeglądów kominiarskich, instalacji gazowej, instalacji
elektrycznej oraz stanu technicznego budynków mieszkalnych i użytkowych
stanowiących własność Gminy Toszek,
 zakup materiałów przeznaczonych do remontu lokali mieszkalnych położonych
w Toszku przy ul. Kościelnej 1/1 i Strzeleckiej 23/11.
4. Zamówiono kwiaty do obsadzenia donic na rynku oraz skwerze przy przystanku PKS
w Toszku.
5. Przeprowadzono rozpoznanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w Kotulinie”.
6. Uczestniczono w 25 zebraniach wspólnot mieszkaniowych.
W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Podpisano 3 akty notarialne sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Toszku
przy ul. Gliwickiej 15.
2. Wydano 8 decyzji zezwalających na wycinkę drzew, natomiast 5 postępowań
w sprawie wydania zezwolenia jest w toku.
3. Nabyto na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nieruchomości oznaczone nr 228/8, 46 oraz
229/8 położone w Proboszczowicach.
4. Zawarto umowę na sporządzenie inwentaryzacji budynków wraz z obliczaniem
udziałów w częściach wspólnych dla potrzeb Gminy Toszek w 2016 r.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 13 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości gospodarstwa.
2. Wysłano 150 wezwań do złożenia deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego,
leśnego od nieruchomości, środków transportowych oraz postanowienia o wszczęciu
postępowań podatkowych i wezwań dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Wysłano 15 upomnień z tytułu podatków i opłat.
4. Wystawiono 165 decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
5. Sporządzono:
- 7 tytułów wykonawczych,
- 9 wniosków o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji.
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