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Informacja o pracy Wójta mi ędzy sesjami w okresie 
od 1.1.2011r. do 8.2.2011r. 

 
 
 

1. Prowadzone są roboty związane z Budową Gminnej  Hali sportowej wraz z 
zapleczem socjalnym  w Konopiskach. 

2. W trakcie realizacji są prace związane z „Budową gruntowego wymiennika 
ciepła dla Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach” 

3. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rększowice, kol. Hutki. 
4. Wykonywane są prace związane z termomodernizacją szkoły w Łaźcu . 
5. Kontynuowane są roboty na zadaniu termomodernizacja budynku remizy OSP 

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

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

7. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na dostawę 
artykułów spoŜywczych w ramach programu „Być przedszkolakiem” 

8. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na wywóz 
nieczystości stałych segregowanych i komunalnych z terenu Gminy Konopiska  

9. Wydano 16 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Konopiska. 

10. Wydano 28 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 

11. Wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy. 
12. Wydano 3 decyzje o zajęciu pasa drogowego i umieszczeniu urządzeń w pasie 

drogowym . 
13. Trwają przygotowania do wyborów do Rad Powiatowych Śląskiej Izby 

Rolniczej. 
14. Wydano 1 decyzję na wycinkę drzew. 
15. Wydano 1 postanowienie w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
16. Wydano 1 postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania do czasu 

przedłoŜenia raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
17. Przygotowano i przesłano do Marszałka Województwa informacji o sposobie 

wykorzystania i analizie odcieków ze składowiska odpadów w Konopiskach-
Pałyszu. 

18. Przygotowano i przesłano do Marszałka Województwa i WIOŚ informację 
wielkości opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2010r. 

19. Przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania 
osobom fizycznym do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających azbest. 



20. Przygotowano uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać 
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

21. Przygotowano i przesłano do Marszałka Województwa informację o rodzaju i 
ilości odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi za 2010r. 

22. Przygotowano i przesłano aneksy o umów na dostarczanie odpadów na 
składowisko odpadów w Konopiskach-Pałyszu. 

23. Przygotowano i przesłano do GUS sprawozdanie dotyczące leśnictwa i 
ochrony środowiska, o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów i o cieple ze 
źródeł odnawialnych. 

24. Przygotowano i przesłano do WFOŚiGW wniosek o płatność za okres od 
01.12.2010 do 31.12.2010 dla projektu „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie Gminy Konopiska”  

25. Uzyskano pozytywną ocenę i zatwierdzenie przez WFOŚiGW wniosku o 
płatność za okres od 01.09.2010 do 30.11.2010r. dla projektu 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” 

26. Przygotowano i przesłano aktualizację harmonogramu i załączników 3a i 3b 
dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy 
Konopiska” 

27. Przygotowano i przesłano i WFOŚiGW dokumentację przetargową dla zadania 
nr 5 projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy 
Konopiska” celem przeprowadzenia kontroli postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 

28. Wydano 1 decyzję na podział nieruchomości. 
29. Wydano 2 postanowienia na podział nieruchomości . 
30. Wydano 70 aneksów na zmianę VAT do umów dzierŜawy . 
31. Zawarto akty notarialne na 3 działki budowlane połoŜone w Aleksandrii II, 

ul. StraŜacka, sprzedane w dniu 15.12.2010r. 
32. Zakończono aktualizacje „Zestawienia budynków, mieszkań i osób” do 

przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 
2011r. 

33. Wpisano   do rejestru  ewidencji  działalności  gospodarczej  6  nowych  
przedsiębiorców . 

34. Dokonano   22 zmian  wpisów  do ewidencji  działalności  gospodarczej. 
35. Wydano  12  decyzji   o  wykreśleniu  z ewidencji  działalności  gospodarczej. 
36.    28  przedsiębiorców  zgłosiło zawieszenie  działalności gospodarczej . 
 

 
W w/w okresie uczestniczyłem : 
 
- w posiedzeniu  Zarządu oraz Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin ds. 
Wodociągów   
   i Kanalizacji, 
- w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 
- w posiedzeniach Komisji Rady Gminy, 



- w spotkaniu w/s budowy hali oraz  gruntowego wymiennika ciepła, 
- w spotkaniu Samorządowego Zespołu Koordynującego Budowę Autostrady A-1, 
 - w spotkaniu z Panem Tomaszem Sławikiem w sprawie organizacji wystawy psów, 
- w spotkaniu Noworocznym organizowanym przez Regionalną Izbę Przemysłowo –  
   Handlową, 
- w zebraniach sprawozdawczo – wyborczym w OSP  Aleksandria i GLKS „LOT” 
Konopiska, 
- w spotkaniu z wójtami i skarbnikami Herb, Kochanowic i Boronowa w sprawie 
rurociągu. 
 
 


