
Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami (30.12.2015r.-16.02.2016r.)  

 
1. W dniu 30.12.w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego złożono dwa 
projekty na przebudowę dróg gminnych ul. Różanej i ul. Lipowej w 
Konopiskach w ramach PROW na lata 2014-2020. 
2. Złożono do WFOŚiGW w Katowicach rozliczenie zadania pn. Plan 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska. Kwota dotacji 27 120 zł. 
3. Otrzymano płatność końcową z projektu „Przystanek e-kultura regionu 
częstochowskiego” w wysokości 24 716,45 zł. i rozpoczęto 5-cio letni okres 
trwałości. Zgodnie z podpisaną informacją pokontrolną jesteśmy zobowiązani 
do osiągnięcia i utrzymania w okresie trwałości wskaźnika zatrudnienia na 
poziomie 100% a więc musimy zatrudnić 2 osoby na pełny etat na umowę o 
pracę i utrzymania tych etatów przez okres co najmniej 5 lat. 
4. Przygotowano wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków 
wykonanych  w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok. Wnioskowana kwota 
zwrotu to 92 317,16 zł. (czyli 40%  z wykonanych wydatków w wysokości 
230 792,81 zł.). 
5. Brano udział w pracach zespołu ds. opracowania Strategii Gminy Konopiska; 
przygotowano Zarządzenie Wójta Gminy nr 9/2016 w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 
2016-2020” oraz projekt uchwały ws. przyjęcia strategii. 
6. Przygotowano i przeprowadzono konsultacje kryteriów naboru dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół 
podstawowych i gimnazjów. 
7. Ustalono harmonogram  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do 
przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych 
szkół podstawowych na terenie Gminy Konopiska na rok szkolny 2016/2017. 
8. Trwa kontrola sprawozdań z realizacji zadań publicznych z zakresu wsparcia 
dla osób niepełnosprawnych, sportu i  kultury.   
9. Zatwierdzono nowe aneksy do arkuszy organizacyjnych w związku ze 
zmianami w oświacie od 1 stycznia 2016 roku. 
10. Rozliczono dotacje oświatowe za 2015 rok /”Książka naszych marzeń”, 
dotacja za wychowanie przedszkolne, dotacja dla niepublicznych przedszkoli/.   
11. Złożono  wnioski o zorganizowanie robót publicznych , prac społecznie 
użytecznych oraz staży w Urzędzie Gminy. 
12.Wydano 2 decyzji o zajęciu pasa drogowego. 
13. Wydano 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
14. Wydano 3 decyzję o warunkach zabudowy. 
15. Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 
16. Wydano 8 decyzji w sprawie usunięcia drzew. 
17. Wydano 1 decyzję w sprawie wykonania urządzeń zapobiegających 
szkodom. 



18. Złożono sprawozdanie do krajowej bazy emisji gazów cieplarnianych. 
19.Złożono sprawozdanie w zakresie korzystania ze środowiska za 2015r. 
20.Złożono sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza dla 
województwa śląskiego. 
21. Złożono sprawozdanie o nakładach finansowych i źródłach finansowania 
budowy kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji . 
22.Złożono raport z osiągniętych efektów dla budowy kanalizacji sanitarnej za 
2015r. 
23.Złożono rozliczenie całości zaciągniętej pożyczki dla budowy kanalizacji 
sanitarnej. 
24. Wydano około 3000 zawiadomień dotyczących podwyższenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi . 
25.Wydano 7 decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej. 
26.Zlecono operaty szacunkowe dla nieruchomości położonych w Aleksandria 
Pierwsza  oraz Kopalnia w celu naliczenia opłaty adiacenckiej . 
27. P rzygotowano sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej 
(RRW-13) za  2015r. 
28. Przygotowano sprawozdanie dotyczącego ewidencji miejscowości, ulic                       
i adresów (EMUiA) za rok 2015 
29. Przygotowanie informacji o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia                              
w 2016r. 
30. Zlecono operaty szacunkowe na nieruchomości przeznaczone do zbycia                                      
w 2016r. 
31. Wszczęto procedury dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości 
Skarbu Państwa podlegających komunalizacji z mocy prawa . 
32. Przygotowano i złożono wniosek o zasiedzenie drogi ul. Orlika w 
Aleksandrii Drugiej do sądu rejonowego w Częstochowie . 
33. Przeprowadzono konkurs na podinspektora ds. księgowości budżetowej. 
34. Dokonano odbioru i uruchomienia nowej strony internetowej gminy 
przystosowanej dla osób  z niepełnosprawnościami. 
 
W tym czasie uczestniczyłem: 
- WFOŚ podpisanie umowy na OSP Aleksandria w Katowicach, 
- w naradzie z członkami LOT-u, 
- w spotkaniu z wicestarostą Smelą, 
- w koncercie noworocznym w Filharmonii Częstochowskiej, 
- w konferencji Programu Aktywizacja i Integracja w Częstochowie, 
- w uroczystości dotyczącej Jurajskiego Produktu Roku w Filharmonii 
Częstochowskiej, 
- w spotkaniu dotyczącym Laurów Umiejętności i Kompetencji w Zabrzu, 
- w Gminnej Biesiadzie w OSP w Hutkach, 
- w naradzie dyrektorów szkół i przedszkoli, 
- w dniu Babci i Dziadka w OSP w Rększowicach, 



- w Radzie Społecznej SP ZOZ GOZ Konopiska, 
- w XII Noworocznym Spotkaniu Strażaków w Konopiskach, 
- w Koncercie Noworocznym w Konopiskach, 
- w Senatorskim Koncercie Noworocznym w Częstochowie, 
- w spotkaniu w Częstochowie w sprawie PKS-u, 
- w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


