
Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie pomiędzy sesjami (05.07.2016 -  

16.08.2016) 
 

1. Zawarto z Samorządem Województwa Śląskiego dwie umowy o przyznaniu pomocy na 
przebudowę dróg gminnych ul. Lipowej i ul. Różanej w Konopiskach. Kwota dofinansowania dla 
ul. Lipowej wynosi 202 680 zł., natomiast dla ul. Różanej 267 837 zł. 

2. Przekazano sołtysom oraz Wojewodzie Śląskiemu informację  o wysokości funduszu sołeckiego 
na 2017 rok - 257 365,21 zł. 

3. Otrzymano II ratę dotacji (166 003,53 zł.) oraz I ratę pożyczki (158 863,04 zł.) dla zadania 
Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii. 

4. Podpisano umowę o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań przewidzianych 
Rządowym programem wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły 
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania  i opieki w szkołach – 
„Bezpieczna+” w roku szkolnym 2016/2017, ZSP w Hutkach otrzymał wsparcie w wysokości 
3 476.  

5. Zorganizowano naradę z dyrektorami szkół. 
6. Zorganizowano wspólnie ze wszystkimi parafiami z naszej gminy  spotkanie z uczestnikami 

Światowych Dni Młodzieży, na terenie gminy gościliśmy grupę 105 Francuzów.      
7. Pozyskano zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej  w roku 2016 z tytułu wyposażenia                             

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych  w celu 
podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych: 
- ZS Konopiska – 10 000. 
- SP Jamki – Korzonek – 2 990.   

8.    Podpisano umowy na wsparcie finansowe w ramach  Narodowego Programu Rozwoju  
       Czytelnictwa  

- ZSP w Aleksandrii,  na kwotę 12 000 zł. 
- ZSP w Hutkach,  na kwotę 2 480 zł. 

9.      Otrzymano I transze dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół  w kwocie:   
         78 532,92 zł 
10.    Podpisano Zarządzenie nr 49/2016 Wójta Gminy Konopiska w sprawie komisji egzaminacyjnej  
         dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 
11.    Zawarto umowy na: 

- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rększowicach  
-przebudowę drogi gminnej ul. Lipowej w Konopiskach 
- termomodernizację budynku OSP w Konopiskach  

12.         W trakcie postępowania przetargowego są zadania: 
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach: 
- „Odbudowa drogi gminnej nr 628014S ul. Strażacka w Aleksandrii II w km 0+864 – 1+090  
oraz odnóg na wys. km 1+360 – 1+480 oraz km 1+280 – 1+400” 

13.      Wydano 2 decyzje o zajęciu pasa drogowego 
14. Wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy 
15. Wydano 5 decyzji w sprawie usunięcia drzewa 
16. Wydano 115 decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej 
17. Wydano 7 decyzji  podziałowych 
18. Został zawarty 1 akt notarialny z Agencją Nieruchomości Rolnych w Opolu, która przekazała 

gminie bezpłatnie działki przeznaczone pod drogi w planach zagospodarowania 
przestrzennego. 

19. Zakończono pomiar do zasiedzenia działki w Konopiskach przylegającej do stadionu 
lekkoatletycznego, przygotowujemy dokumenty do zawarcia aktu notarialnego na przejęcie 
działek od prywatnych właścicieli na zjazd z drogi wojewódzkiej w Rększowicach 



Ponadto uczestniczyłem: 

- w Radzie Społecznej SP ZOZ 
- w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i   
  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
- w obchodach święta policji w Częstochowie 
- w wystawie psów rasowych 
- w oficjalnym przyjęciu uczestników z Francji na Światowe Dni Młodzieży 
- w spotkaniu z dyrektorem Parków Krajobrazowych 
- w nagraniu TVP – Kroniki Jurajskie 
- w zebraniu Kół Gospodyń Wiejskich 
- w spotkaniu z przedstawicielami ZDW w sprawie budowy chodnika  
 
 
 
 
 


