
Informacja o pracy między sesjami od 29 kwietnia do 17 czerwca 
2008r. 
 

 
1. Rozpoczynamy zadanie p.n.: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w Konopiskach” 
2. Rozpoczęto rozbudowę budynku „starego urzędu gminy” na potrzeby 

kulturalne mieszkańców Gminy Konopiska, obiekt kat. IX Konopiska ul. 
Sportowa 1 

3. Trwają roboty związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku urzędu 
gminy. 

4. Ogłoszono przetarg na zadanie pn: “Kompleks Boisk Sportowych Orlik 2012” 
w Konopiskach przy zalewie “Pająk” 

5. Wydano 12 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Konopiska. 

6. Wydano 44 zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 

7. Wydano 8 decyzji o warunkach zabudowy. 
8. Wszczęto 1 postępowanie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy. 
9. Wydano 2 decyzje na wycięcie drzew. 
10. Wydano 1 postanowienie w sprawie zaopiniowania zezwolenia na 

wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem ich odzysku. 
11. Wydano 1 postanowienie w sprawie zatwierdzenie projektu prac 

geologicznych w celu wykonania dodatkowego piezometru dla składowiska 
odpadów. 

12. Wydano 1 postanowienie w sprawie zaopiniowania zmiany koncesji na 
wydobywanie piasków budowlanych i kruszywa naturalnego. 

13. Opracowano “Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Konopiska” 

14. Wydano 10 decyzji o zajęciu pasa drogowego. 
15. Wydano 10 decyzje za umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej . 
16. Rozstrzygnięto przetarg na dokumentację projektową dla kanalizacji we 

wsiach Hutki, Jamki, Korzonek, Leśniaki, Kowale. 
17. ZłoŜono wniosek o dofinansowanie budowy kompleksu sportowego “Moje 

Boisko – Orlik 2012” przy zalewnie “Pająk” 
18. Rozstrzygnieto przetarg na dzierŜawę gruntu w Konopiskach przy ul. 

Przemysłowej pod pawilony handlowe. 
19. Ogłoszono przetarg na sprzedaŜ 5 działek budowlanych w Konopiskach przy 

ul. Śląskiej (przetarg 17.06.2008r.) 
20. Ogłoszono przetarg na sprzedaŜ 6 działek przemysłowych w Konopiskach przy 

ul. Przemysłowej . 
21. Zawarto 4 akty notarialne na sprzedaŜ lokali mieszkalnych w Konopiskach 

przy ul. Skośnej 1 
22. Wydano 7 decyzji na podział nieruchomości. 



23. Wydano 9 postanowień na podział gruntów. 
24. Wysłano 42 upomnienia dla najemców lokali mieszkalnych . 

 
 
W wyŜej wymienionym okresie uczestniczyłem  w : 
 

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

Zebraniach wiejskich w Rększowicach i Wygodzie 
Spotkaniach dotyczących inwestycji ‘Moje Boisko Orlik 2012” 
Zebraniu Zarządu Gminnego ZOSP RP Konopiska, które odbyło się w 

Jamkach 
Spotkaniu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Częstochowskiego 
Konferencji i obchodach 10 – lecia Praku Krajobrazowego Lasy nad Górną 

Liswartą 
Seminarium pt.: „ Energia źródeł Odnawialnych w małych i średnich  gminach 

województwa śląskiego” 
Klubie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu 

Częstochowskiego w Czestochowie 
 Wziąłem równieŜ udział w  
Uroczystych obchodach Dnia Ziemi w ZSP w Kopalni 
Otwarciu hali sportowej w Pawonkowie 
Gminnych turniejach tenisa stołowego, szachowym oraz turnieju sołectw w piłce 
noŜnej organizowanych w ramach 7 Dni Gminy Konopiska 
Wyborach Przewodniczącej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Konopiska 
Spotkaniach grupy LEADER w Boronowie i  Poczesnej 
Uroczystych obchodach 565 rocznicy nadania praw miejskich Koniecpolowi 
Obchodach 7 Dni Gminy Konopiska 
Obchodach Dnia Patrona Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach 
Międzygminnym Konkursie Przyrodniczo – Łowieckim w Konopiskach 
Obchodach Dnia Dziecka i otwarciu placu zabaw dla dzieci w Korzonku 
Obchodach jubileuszu 45 – lecia Banku Spółdzielczego w Konopiskach 
Obchodach jubileuszu 95 – lecia ZSP w Rększowicach oraz uroczystym poświęceniu 
sztandaru tej szkoły 
Wojewódzkim Święcie Młodości w Aleksandrii 
 

Ponadto przyjąłem delegację z  gminy DŜuriw – Ukraina – powiat Śniatyński . 
 
 


