
Informacja o pracy między sesjami w okresie od 4 września do 29 października2008r.

1. Rozpoczęto modernizację drogi gminnej w Konopiskach – Kijas.
2. Trwa  budowa  chodnika  wraz  z  kanalizacją  deszczową  przy  ul.  Śląskiej  w

Konopiskach.
3. Trwa  rozbudowa budynku  „starego  urzędu  gminy”  na  potrzeby  kulturalne

mieszkańców Gminy Konopiska, obiekt kat. IX Konopiska ul. Sportowa 1
4. Zakończono budowę boisk sportowych w ramach programu „Orlik 2012”
5. Zakończono budowę drogi transportu rolnego w miejscowości Hutki.
6. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz-Łaziec etap II.
7. Rozstrzygnięto  przetarg  na  dostawę  autobusu  przeznaczonego  do  przewozu  osób

niepełnosprawnych dofinansowany z PFRON.
8. Wydano  19  wypisów  i  wyrysów  z  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego Gminy Konopiska.
9. Wydano  48  zaświadczeń  o  przeznaczeniu  terenu  w  miejscowym  planie

zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.
10. Wszczęto 2 postępowania dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz 1 dot.

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
11. Wydano 1 decyzję o warunkach zabudowy .
12. Wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
13. Wydano 4 decyzje na wycięcie drzew.
14. Wydano 2 postanowienia w sprawie zaopiniowania programu gospodarki odpadami

niebezpiecznymi.
15. Wydano 1 decyzję środowiskową.
16. Wydano 1 postanowienie w sprawie zaopiniowania zezwolenia w zakresie zbierania i

transportu odpadów niebezpiecznych i innych niŜ niebezpiecznych.
17. Wydano 5 decyzji o zajęciu pasa drogowego.
18. Wydano 5 decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej .
19. Przygotowano pisma do najemców lokali mieszkalnych o zmianie stawki czynszu w

2009r.
20. Wydano 6 decyzji na podział nieruchomości.
21. Wydano 12 postanowień na podział gruntów.
22. Ogłoszono przetarg  na sprzedaŜ  6  działek budowlanych w Konopiskach przy ul.
Śląskiej (1 sprzedana).

23. Ogłoszono  przetarg  na  dzierŜawę  1  nieruchomości  w  Konopiskach  przy  ul.
Sportowej.

24. Ogłoszono przetarg na dzierŜawę 1 nieruchomości pod handel przy ul. Przemysłowej
w Konopiskach .

25. Przygotowano wykazy nieruchomości do zbycia w 2008r. 
26. Sprzedano 3 działki przemysłowe w Konopiskach.
27. Trwają  roboty geodezyjne dotyczące podziału  działki  pod domem nauczyciela  w

Aleksandrii Drugiej.
28. Przystąpiono do realizacji programu „Język angielski dla najmłodszych” w ramach

POKL.
29. Przystąpiono do  realizacji  programu”Wieś  Jamki  nad zalewem Pająk”  w ramach

POKL.
30. ZłoŜono wniosek do PFRONu na realizację programu „UCZEŃ NA WSI-obszar A

pomoc  w  zdobyciu  wykształcenia  przez  osoby  niepełnosprawne  zamieszkujące



gminy  wiejskie  oraz  gminy  miejsko-wiejskie”.  W  tym  roku  podobnie  jak  w
poprzednim, z dofinansowania skorzysta 20 uczniów na łączną kwotę 50 200,00 zł

31. Wydano 18 nowych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.
32. Dokonano 15 zmian  wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.
33. Wydano 20 decyzji na likwidację działalności gospodarczej.
34. Przyjęto  6  zgłoszeń o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.
35. Wydano 6 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych dotyczące dwóch punktów

sprzedaŜy.
36. Wydano 2 decyzje o likwidacji   punktów  gastronomicznych.

Uczestniczyłem :

 

-  w posiedzeniach  Zarządu Związku Komunalnego d/s. Wodociągów i Kanalizacji  oraz 

   posiedzeniu Zgromadzenia Związku,

- w pracach Rady Programowej LEADER,

- w DoŜynkach Gminnych w Hutkach ,

- w sesji Rady Powiatu,

- w uroczystościach związanych z 80 Rocznicą powstania Wodociągów Częstochowskich ,

- w spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w/s inwestycji na 

  drogach wojewódzkich w 2009r.

- w zebraniach Zarządu Gminnego OSP w Aleksandrii, Wąsoszu i Rększowicach,

- w konferencji inaugurującej oś LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów   

   Wiejskich,

- w koncercie charytatywnym organizowanym przez Stowarzyszenie dla Boronowa na rzecz

   poszkodowanych w trąbie powietrznej w miejscowości Kalina,

- w uroczystościach związanych z Dniem Edukacji Narodowej połączonych z pasowaniami 

   uczniów klas I,

-  w  seminarium  poświęconym  prezentacji  programów  budowy  dróg  na  terenie
województwa 

   śląskiego w Lublińcu,

- w uroczystej sesji z okazji Jubileuszu X-lecia powstania powiatu częstochowskiego,

- w posiedzeniu Komisji ds. Unii Europejskiej Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,

- w uroczystym otwarciu naszego boiska „Orlik 2012”

- w uroczystości 50-lecia PoŜycia MałŜeńskiego

 

Ponadto gościłem delegację ze Słowacji z gminy Handlova.


