
Informacja o pracy między sesjami w okresie 
od   11  lutego do 21 kwietnia 2015r. 

1. W trakcie realizacji są zadania pn.: 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopalnia, Aleksandria Pierwsza 
– etap II 

- Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Szmaragdowej w Gminie Konopiska, 

- zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku SPZOZ Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Konopiskach, 

2. W trakcie postępowań przetargowych są zadania pod nazwą: 

- odbudowa drogi gminnej ul. Orlika w miejscowości Aleksandria II, 

- odbudowa drogi gminnej w miejscowości Rększowice-Hutki wraz z odbudową 
mostu. 

3. Wydano 5 decyzji o zajęciu pasa drogowego. 

4.Wydano 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

5. Wydano 1 decyzję o warunkach zabudowy. 

6. Wydano 2 postanowienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

7. Wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. 

8. Wydano 1 informację o udostępnieniu od strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. 

9. Wydano 34 decyzje w sprawie usunięcia drzew. 

10.Wydano 1 postanowienie w sprawie zaopiniowania projektu robót geologicznych. 

11. Przygotowano sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 
za 2014r.. 

12.Przygotowano sprawozdanie z zakresu emisji gazów cieplarnianych i innych 
substancji do powietrza na 2014r. 

13.Przygotowano sprawozdanie z zakresu przeprowadzonych ocen oddziaływania na 
środowisko. 

14.Wystawiono 85 wezwań w sprawie udokumentowania podłączenia do kanalizacji. 

15.Przygotowano wniosek o płatność za okres od 01.11.2014 do31.01.2015 dla 
projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska” 



16. Przygotowano sprawozdanie za 2014 r. dotyczące aglomeracji częstochowskiej 
oraz Master Planu i czwartej aktualizacji KPOŚK. 

17.Złożono wniosek o umorzenie części pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW. 

18.Wydano 50 decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej. 

19. Wydano 6 decyzji na podział nieruchomości . 

20. Ogłoszono przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Konopiskach  
i Rększowicach w wyniku tego przetargu sprzedano 1 działkę w Rększowicach. 

21. Wyremontowano mieszkanie w Konopiskach przy ulicy Częstochowskiej 4,  
w którym był pożar 21 marca 2015r. 

22. Przygotowano aneksy dla najemców lokali socjalnych i komunalnych na 
podwyżkę opłat niezależnych od właściciela ( woda i ścieki). 

23. Wysłano 45 informacji do najemców lokali mieszkalnych o podwyżce opłat 
niezależnych od właściciela (woda i ścieki). 

24. W dniu 18.02 zostały zwrócone środki finansowe w wysokości 50 410,62 zł. (w 

tym 15 009 zł. odsetek) wynikające z informacji pokontrolnej projektu „Wzrost 

rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Konopiska poprzez realizację kampanii 

promocyjnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013. Kontrola miała miejsce w dniach 18-25.09.2013r. 

25.W dniu 03.03 złożono na kwotę 91 333,44 zł. wniosek o zwrot z budżetu państwa 

części wydatków Gminy Konopiska wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 

2014 rok. 

26.W dniu 12.03 Wydział Terenów Wiejskich UM WSL przeprowadził kontrolę 

projektu „Budowa parkingu w centrum miejscowości Konopiska” realizowanego w 

ramach PROW na lata 2007-2013. Protokół kontroli bez zastrzeżeń podpisano w dniu 

12.03; dotacja  w wysokości 242 144, 54 zł. wpłynęła na rachunek gminy w dniu 

09.04. 

27. W dniu 31.03 zawarto aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu „Gminna 

Hala Sportowa wraz zapleczem socjalnym w Konopiskach”  w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (aneks zwiększa 

dofinansowanie projektu z 1 156 529,81 zł. do 1 745 727,09 zł.). 

28. W dniu 08.04 przekazano Staroście Częstochowskiemu propozycję zmiany 



zgłoszonych  w 2013r. projektów w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 

Obecnie jesteśmy zainteresowani realizacją zadania polegającego na budowie 

oczyszczalni i  kanalizacji sanitarnej; kwota dofinansowanie przyznana Gminie 

Konopiska w ramach RIT – 7 669 040 zł. 

29. Zawarto umowę z Orkiestrą Dętą w Konopiskach odnośnie  realizacji projektu 

dotyczącego uszycia  mundurów scenicznych dla członków Orkiestry Dętej OSP w 

Konopiskach. 

30. Ogłoszono  i rozstrzygnięto  otwarty  konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych   z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Konopiska w 2015 r.  

Na skutek przeprowadzonego konkursu  podpisano 3 umowy z: 

- GLKS „LOT” Konopiska, 

- LKS „Alkas” Aleksandria, 

- Klubem Sportowym „Wojownik” w Kłobucku. 

31. Przygotowano i podpisano oferty projektu do Minister Pracy i Polityki Społecznej 

pn. „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie. 

32. Naliczono i przekazano informacje dla Niepublicznych Przedszkoli o wysokości 

kwot dotacji na 1 przedszkolaka na 2015 rok, która wynosi 529,40 zł miesięcznie. 

33. Rozwiązano problem  realizacji  wniosku pt. „Remont i wyposażenie kuchni 

świetlicy wiejskiej” dla OSP Konopiska . 

34. Ustalono terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli. 

35. Podpisano umowy ze Stowarzyszeniem Kochamy Sport, z siedzibą we Wrocławiu 

na organizację rozgrywek eliminacyjnych turnieju „Deichmann Minimistrzostwa 

2015”    w piłce nożnej.  

36. Wydano zarządzenia w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków 

Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania: Zarządzenie nr 

15/2015 z dnia 25.02.2015  

37. Ogłoszono  konkursy  na stanowiska dyrektorów szkół:  ZS Konopiska, ZSP 

Aleksandria, SP Łaziec w dniu 23.03.2015 r. i wydano w związku z tym zarządzenia 

w sprawie konkursów o następujących nr: Zarządzenie nr  24, 25 i 26 z dnia 

23.03.2015r.  



W tym czasie uczestniczyłem: 

- w naradzie Wójtów i Burmistrzów w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, 
- w uzgodnieniach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz 
Zarządzie Dróg Wojewódzkich, 
- w spotkaniu noworocznym w Przedszkolu Lingwistycznym Oxford for Kids, 
- w nagraniu programu w Telewizji  Katowice, 
- w uroczystość wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego "Za Zasługi Dla 
Powiatu" – 2014 , 
- w charytatywnym turnieju halowej piłki nożnej pod nazwą "Turniej Gentelmanów", 
- w uroczystym  wręczeniu promes na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk 
żywiołowych, 
- w spotkaniu ewaluacyjnym dotyczącym projektów związanych z LGD Bractwo 
Kuźnic , 
- w naradzie służbowej - podsumowanie efektów pracy- w Komisariacie Policji w 
Blachowni, 
- w spotkaniach Zarządu OSP Aleksandria, Hutki, Konopiska, Rększowice, Wąsosz – 
Łaziec, 
- w spotkaniach lokalnych z mieszkańcami z okazji Dnia Kobiet, 
- w podpisaniu porozumienia międzygminnego dla Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego, 
- w spotkaniu w sprawie organizacji Publicznego Transportu Zbiorowego w powiecie 
częstochowskim, 
- w posiedzeniach Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w 
Częstochowie, 
-  w Sesji Rady Powiatu w Częstochowie, 
- w spotkaniu literackim, autorki Ewy Chudzik, 
- w szkoleniu dla Wójtów, Burmistrzów oraz Komendantów Gminnych OSP w 
Zakopanem, 
- w konwencie Burmistrzów i Wójtów Województwa Śląskiego w Węgierskiej Górce 
- w seminarium Związku Komunalnego Gmin w Wiśle, 
- w spotkaniach  dotyczących porozumienia na odbiór i zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi w Urzędzie Gminy Koszęcin, 
- w spotkaniu dotyczącym RIT w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, 
-  w Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego , 
- w otwarciu turnieju piłkarskiego Deichmann . 
 

 

 
 
 

 


