
Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami (23.11.2016– 20.12.2016) 

1. W trakcie realizacji jest przebudowa drogi w Rększowicach przy remizie. 

2. Zakończono zadania: 

- przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach, 

- odbudowa drogi gminnej ul. Strażacka w Aleksandrii II, 

- budowa chodnika przy ul. Klonowej w Kopalni. 

3. Wydano 3 decyzje o zajęciu pasa drogowego. 

4. Wydano 1 decyzję o warunkach zabudowy. 

5. Wydano 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

6. Wydano 5 decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew. 

7. Wydano 6 decyzji w sprawie rozłożenia na raty naliczonej opłaty 

adiacenckiej. 

8. Wystawiono 163 tytuły wykonawcze dotyczące opłat za wywóz i za 

gospodarowanie odpadów komunalnych . 

9. Wydano 2 decyzje podziałowe. 

10. Ogłoszono negocjacje po drugim przetargu na sprzedaż trzech działek 

budowlanych  w Konopiskach przy ul. Szmaragdowej negocjacje odbyły 

się 20.12. 2016 o godz. 11:00 

11. Kompletujemy dokumenty do regulacji stanu prawnego ul. Wrzosowej w 

Aleksandrii Pierwszej na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 

1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną. 

12. WFOŚiGW w Katowicach rozstrzygnął konkurs pn. „Zielona Pracownia 

2016” i przyznał dofinansowanie ZSP w Aleksandrii na utworzenie 

zielonej pracowni – 24 580 zł. 

13. Otrzymano III ratę dotacji (8 303,30 zł.) oraz II ratę pożyczki (12 454,96 

zł.) dla zadania pn. Budowa części bojowej (wozownia) OSP w 

Aleksandrii. 

14. Zorganizowano naradę z nauczycielami w-f na temat  dodatkowych zajęć 
sportowych w szkołach. Przygotowano materiały do złożenia wniosku 

przez Śląski Szkolny Związek Sportowy na organizację zajęć SKS w 

naszych szkołach.  

15.  Wydano 2 decyzje o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników w celu przygotowania zawodowego. 

16.  Rozliczono dotację celową na realizację programu pomocy uczniom  

w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” na kwotę: 963,43 zł 



17. Przygotowano Zarządzenie Wójta  NR 83/2016  z dnia 30 listopada 

2016r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o 

przyznanie Nagrody Sportowej Wójta Gminy Konopiska oraz wręczono 

nagrody sportowe Wójta Gminy Konopiska dla 41 uczestników na kwotę 
13 800,00zł. 

18. Przygotowano Zarządzenie Wójta NR 87/2016 w sprawie wyznaczenia 

nauczycieli jako zastępców w czasie nieobecności dyrektora w 

poszczególnych placówkach oświatowych na terenie Gminy Konopiska. 

19.  Od początku roku do dzisiaj złożono 459 wniosków do CEIDG za 

pośrednictwem naszego urzędu w tym:  73 wnioski o założenie 

działalności gospodarczej, 50 wniosków o zakończenie działalności. 

 

W tym czasie uczestniczyłem: 

- w konferencji zorganizowanej przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. 

Wodociągów i Kanalizacji, 

- w akcji charytatywnej i przekazaniu darów dla Polaków mieszkających na 

Wileńszczyźnie, 

- w seminarium dot. niskiej emisji i racjonalnego gospodarowania energią 
zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Częstochowy, 

- w Zgromadzeniu Ogólnym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w 

Czechowicach – Dziedzicach, 

- w Międzynarodowym Integracyjnym Turnieju Boccia  zorganizowanym przez 

Stowarzyszenie PROMETEUS, 

- w uroczystościach związanych z wręczeniem nagród i wyróżnień konkursu 

„Jurajski Produkt roku”, 

- w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Związek Hodowli Gołębi 

Pocztowych w Konopiskach, 

- w uroczystej kolacji zorganizowanej dla delegacji z Włoch, 

- w spotkaniu w sprawie projektu budowy oczyszczalni, 

- w uroczystościach jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego w Aleksandrii, 

- w rozdaniu nagród sportowych, 

- w posiedzeniu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji, 

- w spotkaniach wigilijnych organizowanych przez Komendę Miejską Policji w 

Częstochowie oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

- w wigilii dla osób niepełnosprawnych, 

- w regionalnej prezentacji stołów wigilijno - bożonarodzeniowych w Pankach, 

- w gminnej prezentacji stołów bożonarodzeniowych w Konopiskach. 

  

   

 


