
Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami (21.10.2016– 22.11.2016) 

 

1. Otrzymano pierwsze dofinansowanie (200 tys. zł.) tytułem rozliczenia 
umowy z Samorządu Województwa Śląskiego na zakup samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rększowice.  

2. Wykonano zaplanowane na 2016r. prace dotyczące modernizacji boiska 
wielofunkcyjnego przy ZSP w Kopalni, tj. wykonano podbudowę oraz 
ułożono obrzeża. Pozostałe prace, tj. wykonanie nawierzchni 
poliuretanowej oraz montaż sprzętu sportowego zaplanowano do czerwca 
2017r. 

3. Podpisano informację pokontrolną bez zastrzeżeń dot. zamówienia 
publicznego dla zadania pn. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej                           w Rększowicach w ramach RPO 
WSL 2014-2020.  

4. Zorganizowano naradę dla dyrektorów szkół i przedszkola, na temat 
planowanych dodatkowych zajęć sportowych w szkołach. Na spotkanie 
zaproszone zostały  Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia  
i Spraw Społecznych RG w Konopiskach Agnieszka Chmielewska i Dyrektor  
GCKiR Iwona Lisek.  

5. Złożono wniosek w ramach „Narodowego Programu  Rozwoju 
Czytelnictwa” – Priorytet 3 na kwotę 33 100,00  na zakup książek do 
bibliotek szkolnych w ZS w  Konopiskach i SP w Jamkach -Korzonku. 

6. Wydano 6 decyzji o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników w celu przygotowania zawodowego. 

7. Wzięto udział w spotkaniu z Minister Oświaty Anną Zalewską na temat 
reformy oświaty. 

8.  Zakończono zadanie pod nazwą przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej  
w Konopiskach. 

9. W trakcie realizacji są zadania: 
- przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach, 

      - odbudowa drogi gminnej ul. Strażacka w Aleksandrii II, 

- budowa chodnika przy ul. Klonowej w Kopalni, 
10. W trakcie postępowania przetargowego jest droga przy OSP  

w Rększowicach. 
11. Wydano 5 decyzji o zajęciu pasa drogowego. 
12. Wydano 2 decyzję o warunkach zabudowy. 
13. Wydano 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
14. Wydano 7 decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew . 
15. Wydano 9 decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej. 



16. Wzięto udział w gali Sportowa Polska 2016, gdzie Pan Stanisław Sączek 
otrzymał wyróżnienie w kategorii Pasjonat Sportowej Polski. 

17. Wydano 12 decyzji podziałowych. 
18. Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na sprzedaż działek budowlanych  

w Rększowicach, w wyniku tego przetargu sprzedano dwie działki 
budowlane.  

19. Ogłoszono negocjacje po drugim przetargu na sprzedaż działek 
budowlanych w Konopiskach. 

20. Przygotowano dokument do wystąpienia do Wojewody Śląskiego  
o komunalizację nieruchomości mających uregulowany stan prawny  
i stanowiące własność Skarbu Państwa 

 
 
 
W tym czasie uczestniczyłem: 
- w szkoleniu dla Wójtów i Burmistrzów organizowanym przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową, 
- w uroczystościach związanych z jubileuszem 10-lecia Koła Emerytów  
i Rencistów oraz Zespołu Walentynki, 
- w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ, 
- w spotkaniu z PKS-em w sprawie kursowania autobusów. 
 


