nr sprawy: ORG.0002.6.2015
Załącznik nr 4
do protokołu nr XXIII/2016 z Sesji Rady
Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka
w okresie międzysesyjnym
(od 31.05.2016 r. do 28.06.2016 r.)
W zakresie spraw organizacyjnych i obywatelskich
1. W okresie sprawozdawczym wydano 26 zarządzeń, które dotyczyły w szczególności:
 zmian w budżecie, planie wykonawczym i finansowym Gminy Toszek na rok 2016,
 zatwierdzenia aneksu sprawozdania finansowego Centrum Kultury „Zamek
w Toszku”,
 przygotowania i udziału Gminy Toszek w regionalnym ćwiczeniu obronnym –
RĆO-2016,
 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Toszku
ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek, dla którego organem prowadzącym jest Gmina
Toszek,
 powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska
Dyrektora Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku oraz Dyrektora Szkoły
Podstawowej im Gustawa Morcinka w Toszku, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Toszek,
 przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży, położonej w Toszku przy ul. dr Ludwiga Guttmanna,
 przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze
bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży,
znajdującego się w budynku przy ul. Wielowiejskiej 3 i Rynek 5 w Toszku,
 przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.
2. Do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęło 13 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
 o zakończeniu działalności gospodarczej - 3 wnioski,
 o zawieszenie działalności gospodarczej - 1 wniosek,
 o zarejestrowaniu działalności gospodarczej – 2 wnioski,
 o wpis zmiany – 7 wniosków.
3. Zakończono procedurę postępowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tzw. „małe granty”) i zawarto umowę na wsparcie zadania publicznego Gminy Toszek
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: „Ciochowicki
festyn sportowo-rekreacyjny”.
4. Zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania 1 stałego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 2 postępowania w sprawie wydania
jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast w toku jest
1 postępowanie w sprawie wydania 3 stałych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz 1 postępowanie w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Zaopiniowano Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
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6. Rozwiązano Porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym Miasta
i Gminy Toszek z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.
7. Wystąpiono do wszystkich jednostek organizacyjnych gminy o aktualizację nowo
nabytego mienia w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca
2016 r. do celów
ubezpieczeniowych.
8. Przystąpiono do czynności nadzorczych w stosunku do żłobka działającego pod nazwą
„Akademia Kinder Centrum” w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3.
9. Przeprowadzono okresowe kontrole przewodów kominowych, przegląd i kontrolę
szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych oraz roczną kontrolę stanu
technicznego budynku Urzędu Miejskiego w Toszku.
W zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych
1. Z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:
 wydano 7 aktów zgonu,
 wydano 3 akty małżeństwa,
 dokonano migracji do systemu Źródło 42 aktów stanu cywilnego,
 przyjęto 8 zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego,
 wydano 6 zaświadczeń o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego,
 wydano 69 odpisów aktów stanu cywilnego,
 wprowadzono do systemu ZRÓDŁO 49 aktów stanu cywilnego.
2. Z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste):
 sporządzono sprawozdanie statystyczne z zakresu USC, ewidencji ludności,
udostępnianie danych, zadania z zakresu ustawy o zgromadzeniach, zadania
z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP za maj 2016 r.,
 wydano 74 dowody osobiste,
 prowadzone są 3 postępowania o wymeldowanie z miejsca stałego zameldowania.
W zakresie obrony cywilnej
1. Zwołano Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Toszku celem wyboru
nowych władz, które będą reprezentowały gminne jednostki OSP w gminie i powiecie.
2. Uczestniczono w Regionalnym Ćwiczeniu Obronnym pk „RĆO-2016” prowadzonym
równolegle z ćwiczeniami sił zbrojnych pk „Anakonda 2016”. Ćwiczenie miało na celu
sprawdzenie współdziałania administracji publicznej ze strukturami wojska w ramach
realizacji zadań obronnych.
3. Uczestniczono w próbnej ewakuacji toszeckiego gimnazjum. W ćwiczeniu
zorganizowanym przez Dyrekcję placówki udział wzięły oprócz pracowników i uczniów
szkoły, jednostki OSP Toszek i Ciochowice.
W zakresie zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy
1. Przygotowano i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Toszku” - termin składania ofert upływa 11.07.2016 r.
2. Trwają prace związane ze Opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Toszek – spotkania robocze, zbieranie i analiza danych, współpraca z ekspertami
zewnętrznymi.
3. W ramach promocji Gminy Toszek zorganizowano następujące wydarzenia:
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imprezę „Kwitnący Toszek”,
II Festiwal Muzyki Organowej w Toszku,
Międzynarodową Konferencję Praktyczną im. dr. Ludwiga Guttmanna pn.: „Między
rehabilitacją a sportem w miejscu urodzenia twórcy ruchu paraolimpijskiego”,
zredagowano kolejne wydanie gminnej gazety samorządowej „Po Troszku o Toszku”,
współorganizowano konwent Burmistrzów z Międzygminnego Związku Gmin
i Powiatów.

W zakresie inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego
1. Podpisano zlecenia na:
 remont przepustu pod drogą gminną Proboszczowice-Szklarnia,
 wyrównanie kruszywem nawierzchni drogi Szklarnia – Ligota Toszecka,
 wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie Toszka,
 przegląd wraz z wyczyszczeniem wpustów ulicznych na drogach gminnych
w Toszku oraz oczyszczenie osadników piasku,
 naprawę rur spustowych na budynku położonym w Pisarzowicach
przy ul. Wiejskiej 45,
 remont instalacji
elektrycznej w budynku mieszkalnym położonym
w Toszku przy ulicy Kościelnej 1,
 skucie tynku cementowo-wapiennego z powierzchni ściany łączącej budynki
przy ul. Strzeleckiej 33 i 35 w Toszku,
 izolację poziomą części ścian budynku przy ulicy Strzeleckiej 35, w Toszku,
 montaż rur spustowych na budynku mieszkalnym przy ulicy Strzeleckiej 33
i Strzeleckiej 35 w Toszku,
 sprzątanie lokalu mieszkalnego położonego w Pisarzowicach przy ul. Wiejskiej 45/2,
 modernizację pokrycia dachowego i elewacji (od strony Toszkoland-u) pomieszczeń
gospodarczych przy ul. Gliwickiej 24 w Toszku,
 aktualizację kosztorysów dla zadania „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego
budynku dla OSP w Toszku”,
 przyłącz energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Toszku
przy ul. Ogrodowej.
 naprawę podświetlenia, dysz, oraz przyklejenie płyt granitowych fontanny znajdującej
się na Rynku w Toszku.
2. Podpisano umowę na przygotowanie projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
3. Wydano:
 7 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,
 7 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 1 decyzję o przyznaniu dodatku energetycznego,
 2 skierowania celem zawarcia umowy na najem lokalu socjalnego,
 10 zaświadczeń oraz 5 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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W zakresie gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
1. Zawarto akt notarialny znoszący współwłasność na nieruchomości położonej w Toszku
przy ul. Strzeleckiej 1 (kluczowe dla dokonywania dalszych działań mających na celu
sprzedaż lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego na rzecz najemców oraz wydzielonych
działek w drodze przetargu nieograniczonego).
2. Wydano 3 decyzje zezwalające na wycinkę drzew, natomiast 11 postępowań w sprawie
wydania zezwolenia na wycinkę drzew jest w toku.
3. Podpisano 2 umowy dzierżawy na nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne,
o łącznej powierzchni 0,7394 ha, położone w Proboszczowicach, na okres do 3 lat.
W zakresie podatków i opłat lokalnych
1. Wydano 5 zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
o dochodowości z gospodarstwa, o wielkości z gospodarstwa.
2. Wysłano 58 wezwań, postanowień, decyzji oraz pism ogólnych dotyczących podatków
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wysłano 490 upomnień z tytułu podatków i opłat.
4. Sporządzono 3 tytuły wykonawcze.
5. Sporządzono 17 wniosków o umorzeniu/ograniczeniu egzekucji.
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