
Informacja o pracy Wójta między sesjami w okresie 

od 10.11.2010r. do 28.12.2010r. 

 
1. Prowadzone są roboty związane z Budową Gminnej  Hali sportowej wraz 

z zapleczem socjalnym  w Konopiskach. 
2. W trakcie realizacji jest inwestycja pod nazwą „Budową gruntowego 

wymiennika ciepła dla Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach” 
3. Budowana jest  kanalizacja sanitarna w miejscowości Rększowice, kol. 

Hutki. 
4. Wykonywane są prace związane z termomodernizacją szkoły w Łaźcu . 
5. Realizowana jest inwestycja polegająca na „Rewitalizacji centrum 

Konopisk” 
6. Kontynuowane są roboty na zadaniu termomodernizacja budynku remizy 

OSP w Hutkach . 
7. W ramach zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Gminie 

Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. 
Hutki,. Konopiska i Aleksandria” trwa budowa wodociągu w Hutkach 
oraz budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Górka. 

8. Wydano 10 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Konopiska. 

9. Wydano 22 zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 

10. Wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy. 
11. Wydano 20 decyzji o zajęciu pasa drogowego i umieszczeniu urządzeń w 

pasie drogowym . 
12. Trwa podpisywanie umów na budowę kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Rększowice, Jamki, Kowale, Korzonek, Leśniaki i 
Hutki. 

13. Przekazano na Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji 
w Częstochowie  kanał sanitarny wraz z przykanalikami w Konopiskach, 
ul. Śląska  

14. Wydano 3 decyzje w sprawie zezwolenia na wycięcie drzew. 
15. Οpracowano i złoŜono wniosek o płatność −  za okres od 01.09.2010 

do 30.11.2010 do WFOŚiGW dla  projektu „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie gminy Konopiska” realizowanego w ramach 
Funduszu Spójności, programu POIiŚ 

16. Wydano 9 decyzji w sprawie naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu 
sprzedaŜy nieruchomości, której wartość   wzrosła na skutek uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

17. Wydano 6 decyzji na podział nieruchomości 
18. Wydano 8 postanowień na podział nieruchomości  



19. Wydano 2 decyzje na rozgraniczenie nieruchomości . 
20. W dniu 15.12.2010r. odbył się przetarg na sprzedaŜ działek budowlanych 

połoŜonych w Aleksandrii, ul. StraŜacka, w wyniku którego sprzedano 4 
działki budowlane 

21. Zawarto akty notarialne na 3 działki budowlane połoŜone w Aleksandrii, 
ul. StraŜacka, sprzedane w dniu 29.10.2010r. 

22. Zawarto 1 akt notarialny na zamianę działek (droga) przy ul. Śląskiej w 
Konopiskach. 

23. Zakończono prace spisowe przy organizacji i przebiegu spisu rolnego na 
terenie Gminy Konopiska i rozpoczęto prace przygotowawcze do 
przeprowadzenie Narodowego Spisu  Powszechnego Ludności i Mieszkań 
w 2011r. 

24. Wpisano   do rejestru  ewidencji  działalności  gospodarczej  7  nowych  

przedsiębiorców . 

25.  Dokonano   15 zmian  wpisów  do ewidencji  działalności  gospodarczej ,   

wydano  9  decyzji   o wykreśleniu  z ewidencji  działalności  

gospodarczej. 

26. Zawieszenie  działalności gospodarczej zgłosiło 15 przedsiębiorców . 

 

 

W tym czasie uczestniczyłem : 

 

- w posiedzeniu Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i 

Kanalizacji , 

- w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia  „Bractwo Kuźnic”, 

- w spotkaniach z beneficjentami i uroczystych zakończeniach projektów: 

„Myśląc o  przyszłości nie pozostawaj w tyle – Działaj”, „Mądry przedszkolak w 

Łaźcu”, „Dziecko –  Dar, który nauczmy się chronić” 

- w „Kiermaszu Bożonarodzeniowym” zorganizowanym w hali sportowej w 

Konopiskach 

- w zawodach paraolimpijskich w Boccia zorganizowanych przez Stowarzyszenie  

  „Prometeus” z Zespole Szkolno Przedszkolnym w Hutkach, 

- w spotkaniach opłatkowych i wigilijnych , 

- w uroczystościach związanych z prezentacją Stołów Wigilijnych w Kochcicach. 

 


