
Informacja o pracy Wójta mi ędzy sesjami w okresie 

od 18.06.2011r. do 19.7.2011r. 

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

2. Wykonywane są prace związane z termomodernizacją szkoły w Łaźcu . 
3. Trwa podpisywanie umów na budowę kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Hutki i Korzonek . 
4. Budowana jest kanalizacja sanitarna w miejscowości Hutki i Rększowice. 
5. Prowadzone są prace projektowe związane z budową kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Kopalnia i część Aleksandrii I. 
6. Ogłoszono przetarg na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 

908 w miejscowości Łaziec. 
7. Wydano 9 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska. 
8. Wydano 11 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 
9. Wydano 7 zawiadomień o nadaniu numeracji porządkowej 

nieruchomości . 
10. Wydano 7 decyzji o zajęciu pasa drogowego i umieszczeniu urządzeń w 

pasie drogowym . 
11. Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy. 
12. Wydano 4 decyzje na wycinkę drzew. 
13. Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia. 
14. Wszczęto 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia . 
15. Podpisano 2 umowy na dofinansowanie do poniesionych kosztów 

usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 
16. Przygotowano i przesłano do WFOŚiGW aktualizację harmonogramu 

realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
Gminy Konopiska” dla środków z POIiŚ. 

17. Przygotowano i przesłano do WFOŚiGW aktualizację harmonogramu 
rzeczowo-finansowego projektu  „Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
na terenie Gminy Konopiska” dla środków uzyskanej pożyczki 

18. Przygotowano i przesłano do WFOŚiGW wniosek o płatność za okres od 
13.04.2011 do 12.07.2011 dla projektu „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie Gminy Konopiska” 

19. Zakończono realizację budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rększowice, 
Kolonia Hutki w ramach projektu współfinansowanego z POIiŚ. 

20. Przygotowano i przesłano do WFOŚiGW rozliczenie III raty pożyczki dla 



projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy 
Konopiska” 

21. Przygotowano i przesłano do WFOŚiGW aktualizację Wykazu zamówień 
publicznych dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na 
terenie Gminy Konopiska” 

22. Przesłano dokumenty do kontroli procedury zawarcia umowy o 
udzielenie zamówienia dodatkowego dla umowy na „Budowę kanalizacji 
sanitarnej w m. Rększowice, Kolonia Hutki” 

23. W dniu 30.06.2011r. odbył się przetarg na sprzedaż działek budowlanych 
położonych w Aleksandrii, ul. Księżycowa, w wyniku którego sprzedano 1 
działkę budowlaną. 

24. Podpisano protokół uzgodnień na uregulowanie działki pod drogę ul. 
Gwiezdna w Aleksandrii. 

25. Zakończono  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011r., 
który na terenie gminy przebiegł bezproblemowo . 

26. Wydano 1 postanowienie na rozgraniczenie nieruchomości gruntowej. 
27. Wydano 4 decyzje na podział nieruchomości gruntowej . 
28. Wydano 3 postanowienia na podział nieruchomości gruntowej. 
29. Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum 

Kultury i Rekreacji w Konopiskach. 
30. Wpisano   do rejestru  ewidencji  działalności  gospodarczej   - 5  nowych  

przedsiębiorców . 

31. Dokonano  11  zmian  wpisów  do ewidencji  działalności  gospodarczej. 

32. Wydano   5  decyzje  o  wykreśleniu  z ewidencji  działalności  

gospodarczej. 

33. 6  przedsiębiorców  zgłosiło zawieszenie  działalności gospodarczej . 

 
W tym czasie uczestniczyłem: 

- w Międzynarodowym Turnieju Policji Konnej 

-w Festynie "Wojewódzkie Święto Młodości" w Aleksandrii 

- w Sobótce nad zalewem „Pająk” 

- w uroczystych zakończeniach roku szkolnego 2010/2011 

- w posiedzeniu Związku Komunalnego  d/s Wodociągów i Kanalizacji  

- w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia „Bractwo Kuźnic” 

- w Rankingu Samorządów 2011 dziennika "Rzeczpospolita"  

 
 



 

 

 

 

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

2. Trwają prace związane z termomodernizacją szkoły w Łaźcu . 
3. Podpisywane są  umowy  na budowę kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Hutki i Korzonek . 
4. Budowana jest kanalizacja sanitarna w miejscowości Hutki i Rększowice. 
5. Prowadzone są prace projektowe związane z budową kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Kopalnia i część Aleksandrii I. 
6. Wydano 6 decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego naliczenia 

opłaty adiacenckiej spowodowanej budową kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Wąsosz i Łaziec . 

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

8. Wydano 34 zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 

9. Wydano 3 decyzje o zajęciu pasa drogowego i umieszczeniu urządzeń w 
pasie drogowym . 

10. Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy. 
11. Wydano 1 postanowienie w sprawie zaopiniowania zezwolenia na 

zbieranie, transport i odzysk odpadów innych niż niebezpieczne. 
12. Wydano 2 decyzje w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew. 
13. Wydano 1 decyzję w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych. 

14. Wydano 1 postanowienie w sprawie braku konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

15. Podpisano 2 umowy o dofinansowanie  usuwania i unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających azbest. 

16. Dofinansowano usunięcie i utylizację azbestu pochodzącego z rozbiórki 4 
dachów. 

17. Przygotowano aktualizację harmonogramu projektu „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” 

18. Przygotowano rozliczenie III raty pożyczki dla projektu „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” 



19. Ogłoszono przetarg na sprzedaż 7 działek budowlanych położonych w 
Aleksandrii II, ul. Księżycowa. 

20. Ogłoszono przetarg na sprzedaż 6 działek budowlanych położonych w 
Konopiskach, ul. Śląska. 

21. Trwa  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011r. 
22. Zakończono 5 spraw o nakaz zapłaty dla najemców lokali mieszkalnych 

po uprawomocnieniu nakazów sprawa zostanie skierowana do 
komornika o ściągnięcie należności. 

23. Przygotowywane jest 7 pozwów do Sądu Rejonowego w Częstochowie o 
nakaz zapłaty zaległości czynszowych za dzierżawę nieruchomości 
komunalnych . 

24. Wydano 1 decyzję na rozgraniczenie nieruchomości gruntowej. 
25. Wydano 4 decyzje na podział nieruchomości gruntowej. 
26. Wydano 5 postanowień na podział nieruchomości gruntowej. 
27. W związku z wdrażaniem projektu e-powiat ,uruchomiono częściowo 

Biuro Obsługi Klienta. Trwają prace montażowe systemów 
informatycznych. 

28. Wpisano   do rejestru  ewidencji  działalności  gospodarczej 14-tu  
nowych  przedsiębiorców 

29. Dokonano  7  zmian  wpisów  do ewidencji  działalności  gospodarczej. 
30. Wydano  10  decyzji  o  wykreśleniu  z ewidencji  działalności  

gospodarczej. 
31. 8  przedsiębiorców  zgłosiło zawieszenie  działalności gospodarczej . 
32. Wydano 5 zezwoleń jednorazowych  na sprzedaż  piwa podczas  

organizowanych festynów. 
 

 


