
Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami ( 19.06.2015r. -04.09.2015)  
 

1. Podpisano umowę dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na 
opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Konopiska. Całkowita wartość zadania  33 900 zł., w tym dotacja 
27 120 zł. 

2. W maju br. rozpoczął się 5-cio letni okres trwałości dla Gminnej 
Hali Sportowej  w Konopiskach wybudowanej w ramach projektu 
RPO WSL. 

3. W lipcu br. rozliczono projekt pt. Wzrost rozpoznawalności oferty 
turystycznej gminy Konopiska poprzez realizację kampanii 
promocyjnej w ramach RPO WSL  i otrzymano płatność końcową 
w wysokości 3 259,77 zł. 

4. Przeprowadzono kontrolę na zakończenie projektu pt. „Przystanek 
e-kultura regionu częstochowskiego” w ramach RPO WSL. 
Oczekujemy z Urzędu Marszałkowskiego na informację 
pokontrolną. 

5. Rozliczono i otrzymano dofinansowanie na budowę boisk 
sportowych w Kopalni  i w Łaźcu w ramach PROW na lata 2007-
2013: 
 -boisko w Kopalni – wartość całkowita 38 479,59 zł. w tym dotacja 
25 000 zł. 
- boisko w Łaźcu - wartość całkowita 29 384,68 zł. w tym dotacja 
19 000 zł. 

6. Otrzymano 91 333,44 zł. zwrotu od Wojewody Śląskiego z tytuły 
wykorzystania funduszu sołeckiego w 2014r.  

7. Złożono wniosek o płatność dla operacji pt. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej  w ul. Szmaragdowej w gminie Konopiska” w ramach 
PROW. Całkowita wartość projektu 492 579,34 zł. w tym 
planowana dotacja 278 908,18 zł. Oczekujemy na kontrolę. 

8. Rozliczono projekt pt „Remont świetlicy społeczno-kulturalnej 
Gminne Centrum Informacji w miejscowości Kopalnia” w ramach 
PROW. Całkowita wartość zadania   75 616 zł., w tym 
dofinansowanie 41 600 zł. Realizatorem projektu był GCKiR.     
W sierpniu odbyła się kontrola projektu zakończona pozytywnie. 

9. Rozliczono projekt pt. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Korzonek”   w ramach PROW. Całkowita wartość 
zadania 89 602,87zł. w tym dofinansowanie   50000zł. 
Realizatorem projektu było Stowarzyszenie „Nasze Konopiska”     
 a koordynatorem GCKiR. W sierpniu odbyła się kontrola projektu 
zakończona pozytywnie. 

10. Złożono Wojewodzie Śląskiemu wnioski dotyczące udzielenia 
dotacji celowej   w 2015r. na wyposażenie szkół podstawowych, 



gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe. Wnioskowana kwota to 68 221,46 zł. 

11. Złożono Wojewodzie Śląskiemu wniosek o przyznanie dotacji 
celowej na realizację programu pomocy uczniom w 2015 r. – 
„Wyprawka szkolna”. Wnioskowana kwota to  6 775,00 zł. 

12. Wydano Zarządzenie Nr 65/2015 w sprawie komisji 
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

13. Wydano Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie ustalenia terminu 
składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na 
zakup podręczników. 

14. Otrzymano środki finansowe w kwocie 32 866,00 zł z 
Ministerstwa Finansó   w ramach zwiększenia części oświatowej, 
subwencji ogólnej rezerwy w roku 2015  z tytułu wyposażenia  
stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach – w odpowiedzi 
na złożony wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

15. Otrzymano środki finansowe w kwocie 32 867,00 zł  
z Ministerstwa Finansów   w ramach zwiększenia części 
oświatowej, subwencji ogólnej w roku 2015 z tytułu wyposażenia 
gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w 
szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ 
dla pielęgniarek bądź lekarzy – w odpowiedzi na złożony wniosek 
do Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

16. Rozliczono I transze dotacji dla Gminnego Ludowego Klubu 
Sportowego „LOT”  w Konopiskach i Ludowego Klubu Sportowego 
„Alkas” Aleksandria. 

17. Nadzorowano remonty szkół i przedszkola w okresie wakacji 
w celu przygotowania placówek do nowego roku szkolnego. Wykaz 
remontów w załączeniu. 

18. Zatwierdzono arkusze organizacyjnych szkół i przedszkoli na 
nowy rok szkolny 2015/2016. 

19. Przekazano Zespól Szkół w Konopiskach, nowo wybranemu 
dyrektorowi szkoły. 

20. Wydano decyzję administracyjna w sprawie zwrotu kosztów 
za kształcenie młodocianych pracowników. 

21. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs o wsparcie realizacji 
zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury i sztuki. 
Wsparcie dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Konopiska, 
dzięki wsparciu orkiestra mogła wyjechać na festiwal do Bułgarii. 

22. Wykonano materiały promocyjne gminy. 
23. Otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Administracji  

i Cyfryzacji na projekt „Budowa strony internetowej Gminy 
Konopiska przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami, 



zgodnej z międzynarodowym standardem dostępności WCAG 2.0” 
w wysokości  24000zł., wkład własny gminy to 6000zł. 

24. W trakcie realizacji jest zadanie pn.:”Odbudowa drogi 
gminnej w miejscowości Rększowice-Hutki wraz z odbudową 
mostu” 

25. Zakończono zadanie pod nazwą: ”Zakup i montaż windy 
zewnętrznej przy budynku SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Konopiskach” 

26. Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisana umowę 
na odbudowę ulicy Kwiatowej w Kopalni 

27. Ogłoszono przetarg na dokończenie budowy chodnika  
w ciągu DW 904 w Rększowicach. 

28. Wydano 10 decyzji o zajęciu pasa drogowego. 
29. Wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy. 
30. Wydano 26 decyzji  w sprawie usunięcia drzew. 
31. W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej 

na terenie gminy Konopiska" przygotowano:  
-aktualizację harmonogramu realizacji projektu  
-wniosek o płatność za okres od 01.05.2015 do 31.07.2015r 
rozliczający otrzymaną transzę zaliczki  
- aktualizację dokumentów do aneksu do umowy dotacji. 

32. Wydano 173 decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej 
33. Wszczęto 163 postępowań  dotyczących opłaty adiacenckiej 
34. Wydano 10 decyzji na podział nieruchomości. 
35. Zakończono podziały dotyczące  wydzielenia prywatnych 

działek zajętych pod drogi gminne. 
36. Zlecono operaty szacunkowe prywatnych działek zajętych 

pod drogę gminną ul. Wrzosowa w Aleksandrii I 
37. Zlecono operaty szacunkowe do naliczenia opłaty 

planistycznej . 
38. W ramach dobrej współpracy z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich, wykonano nową warstwę ścieralną na odcinku od 
zalewu Pająk  do ronda w Rększowicach na DW 908 oraz 
dokonano remontu  cząstkowego na drodze DW 908 od ronda do 
skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Jamki.  

39. Zrobiono ekspertyzę dendrologiczną drzew rosnących wzdłuż 
ulicy Lipowej oraz przygotowano projekt uchwały zniesienia części 
drzew z pomnika przyrody 

 

 



   W tym czasie uczestniczyłem : 
 
- w uzgodnieniach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego 
oraz Zarządzie Dróg Wojewódzkich , 
- w nagraniu programu w Telewizji  NTL dot. zbiornika retencyjnego 
„Pająk”, 
- w spotkaniu Zarządu OSP Konopiska, 
- w spotkaniu w sprawie organizacji transportu PKS , 
- w posiedzeniach Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów  
i Kanalizacji w Częstochowie, 
- w obchodach Sobótki,  
- w obchodach Dni Blachowni,  
- w Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Konopiskach,  
- w Wakacyjnym Pikniku Rodzinnym w Łaźcu,  
- w Triathlonie w Konopiskach,  
-w koleżeńskich zawodach o „Puchar Stajni Don Camillo”,  
w obchodach 50-lecia KGW  w Hutkach, 
-w Dożynkach Powiatowych w Lelowie , 
- w Zgromadzeniu  Związku Komunalnego Gmin w Częstochowie , 
- w spotkaniu dotyczącym RIT w Urzędzie Miasta  w Częstochowie, 
- w spotkaniach z inwestorami z terenu Gminy Konopiska , 
- w seminarium organizowanym przez Porozumienie Gospodarczo – 
Turystyczne w Pawonkowie , 
- w spotkaniach z radnymi oraz sołtysami , 
- w spotkaniu  z Burmistrz Miasta – Gminy Blachownia , 
- w XII sesji nadzwyczajnej, 
 
 


