
INFORMACJA O PRACY WÓJTA W OKRESIE 

od  6  kwietnia  do 30 maja 2012r. 

1. Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Jamki, Kowale. 

2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na 
odbudowę przepustu w miejscowości Wąsosz. 

3. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na 
odbudowę części drogi gminnej w miejscowości Wąsosz. 

4. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hutki, Korzonek i 
Leśniaki. 

5. Wydano 4 decyzje o zajęciu pasa drogowego i umieszczeniu urządzeń w 
pasie drogowym. 

6. Wydano 4 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy. 

7. Wydano 2 decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

8. Wydano 15 decyzji w sprawie zezwolenia na ścięcie drzew. 

9. Wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. 

10. Opracowano wniosek o płatność za okres od 01.01.2012 do 10.04.2012 
dla projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy 
Konopiska"  

11. Dnia 16.04. 2012r. odbył się przetarg na dzierżawę gruntów pod 
pawilonami handlowymi w Konopiskach przy ul. Przemysłowej, 

12. Wydano 1 decyzję na rozgraniczenie nieruchomości, 

13. Wydano 1 decyzję na podział nieruchomości gruntowej. 
14.  Wprowadzono  do bazy Centralnej Ewidencji  i Informacji Działalności  

Gospodarczej -  87   wniosków  przedsiębiorców   ( -nowe,  zmiany  
wpisów,  zawieszenia) 

15. Wydano   2-  zezwolenia   jednorazowe  na sprzedaż piwa  kat A (podczas 
organizowanych imprez na powietrzu)  2 - zezwolenia na sprzedaż  
napojów  alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo  w 
gastronomii  w  związku  z wygaśnięciem terminu ważności   decyzje 
negatywną na sprzedaż napojów  alkoholowych  do 4,5% zawartości  
alkoholu  oraz  piwo  w punkcie sprzedaży przy ul. Lipowej 4 w  
Konopiskach 

16. W ramach projektu e-powiat wdrożono System Elektronicznej 
Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP 



 W tym czasie   uczestniczyłem : 

 

- w Ogólnym Zebraniu Członków Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i 

Starostów Regionu Częstochowskiego, 

- w konferencji dot. spraw oświatowych w Warszawie, 

- w spotkaniu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin oraz Starostów 

Powiatów Województwa Śląskiego z Prezesem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, 

- w uroczystym otwarciu hali sportowej w gminie Panki, 

- w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP, 

- w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia LGD „Bractwo Kuźnic” w Poczesnej, 

- w spotkaniach zorganizowanych w ramach przyjazdu delegacji Sokrates 

Comenius, 

- w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Związku Komunalnego ds. Wodociągów 

i Kanalizacji oraz posiedzeniach Zarządu Związku, 

- w uroczystościach związanych z obchodami Dni Konopisk, 

- w uroczystej Gali wręczenia nagrody – „Przyjaciel 6-cio latka”, 

- w imprezie profilaktycznej zorganizowanej w zespole Szkół w Konopiskach, 

- w prezentacji osiągnięć uczniów biorących udział w projekcie „To jest 

gimnazjum”, 

- we wspólnym posiedzeniu członków Komisji Rady Gminy z dyrektorami szkół, 

- w Walnym Zebraniu Członków Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. 

 

  

 

 


