
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej lipiec-wrzesień 2007 

• Zakończono przebudowę drogi gminnej ul. Leśna w Aleksandrii 
• Zakończono przebudowę drogi gminnej Konopiska – Łaziec na odcinku Piła – 

Konopiska ul. Źródlana. 
• Zakończono budowę parkingu wraz z chodnikiem przy zespole szkół w miejscowości 

Hutki. 
• Zakończono budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości 

Aleksandria. 

• Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz-Łaziec et. II  
• Trwa przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowa i ul. Lipowa w Konopiskach 
• Trwa rewitalizacja zbiornika wodnego „Pająk” w Konopiskach. 
• Trwa budowa drogi transportu rolnego w miejscowości Hutki. 

• Przeprowadzono przetarg na budowę chodnika przy ul. Opolskiej w Konopiskach. 
• Ogłoszono przetarg na modernizację „starego urzędu gminy” w Konopiskach. 
• Ogłoszono przetarg na remont pokrycia dachu w Urzędzie Gminy Konopiska. 
• Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie boiska z nawierzchni 

syntetycznej przy Szkole w Konopiskach. 
• Ogłoszono przetarg na zimowe odśnieŜanie jezdni. 
• wydano 26 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska 

• wydano 48 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska 

• wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy 
• trwa podpisywanie umów na indywidualne przyłącze kanalizacji do posesji 
• rozstrzygnięto konkursu „Przodujący Rolnik 2007” 
• wydano 9 decyzji na wycięcie drzew 
• wydano 4 postanowienia uzgadniające programy gospodarki odpadami 
• wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowniach przedsięwzięć 
• wydano 7 decyzji o zajęciu pasa drogowego 
• wydano 7 decyzje za umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej  

• wznowiono granice we wsi Hutki odnośnie drogi transportu rolnego 
• wznowiono  granice odnośnie drogi Łaziec – Konopiska 
• kończymy  wydzielenie drogi w Konopiskach pomiędzy ulicami Rolniczą a Stawową 

na gruntach RSP Częstochowa-Rząsawa 
• rozstrzygnięto przetarg na grunt pod pawilony handlowe przy ul. Przemysłowej w 

Konopiskach 
• ogłoszono przetarg na sprzedaŜ jednej działki przemysłowej w Konopiskach 
• przygotowujemy dokumenty do ogłoszenia przetargu na grunt pod pawilony handlowe 

w Konopiskach przy ul. Przemysłowej  
• przygotowano aneksy na wysokość czynszów do umów dzierŜaw na grunty pod 

działalność handlową 
• wydano 4 postanowienia i 5 decyzji na podział gruntów 
• wydano 1 postanowienie na rozgraniczenie gruntów 
• przygotowujmy niezbędne dokumenty w celu wystąpienia do Wojewody Śląskiego o 

przekazanie na rzecz gminy gruntów które moŜemy przejąć z zasobu Skarbu Państwa 



 
W okresie od 10 lipca do 25 września uczestniczyłem  w : 

spotkaniu członków Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i 
Starostów Regionu Północnego w Częstochowie  , gdzie został podpisany aneks 
do porozumienia 

posiedzeniach  Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i 
Kanalizacji w Częstochowie 

spotkaniach  dotyczących inicjatyw Leader w Poczesnej, gdzie został 
wybrany Zarząd i Komisja rewizyjna 
 

Radzie Społecznej  ZOZ Konopiska 
Seminarium organizowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w 

Gimnazjum w Konopiskach 
 
 
Wziąłem równieŜ udział w  
 

zebraniu  Zarządu Gminnego  OSP w Wąsoszu 
uroczystej Mszy Świętej  z okazji jubileuszu 25 0 lecia parafii w 

Aleksandrii 
DoŜynkach Wojewódzkich w Koszęcinie, gdzie otrzymałem  odznakę 

Ministra Rolnictwa  dla zasłuŜonego działacza dla rolnictwa 
DoŜynkach Gminnych w Koniecpolu oraz DoŜynkach Gminy Konopiska 

w Kopalni 
Uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2007/2008 w szkołach na terenie 

naszej gminy 
Grzybobraniu organizowanym przez KGW Korzonek 

 
W okresie ostatnich miesięcy odbyłem  delegacje do Szwecji. Ten  szkoleniowy 
wyjazd   organizowany  był przez  Polsko – Skandynawskie Stowarzyszenie na 
rzecz Górnego Śląska i dotyczył nawiązanie kontaktów partnerskich między 
gminami.   
Wziąłem równieŜ udział  w wyjeździe studyjnym do Regionu Północnej 
Nadrenii – Westfalii,  Zagłębia Rury organizowanym przez  Zarząd 
Województwa Śląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 


