
Informacja o pracy wójta między sesjami w okresie od 15 listopada do 15 

grudnia 2017r. 

1. W dniu 30 listopada zawarto aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie 

projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 

Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem) 

regulujący m.in. kwalifikowalność robót dodatkowych.  

2. Złożono protest od wyników oceny projektu pt. Ucyfrowienie gminy 

Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług w 

ramach RPO WSL. Przedmiotowy wniosek został oceniony pozytywnie 

jednak na ograniczoną ilość środków finansowych nie otrzymał 

dofinansowania i znajduje się na liście rezerwowej. Termin rozpatrzenia 

protestu to 29.12.2017 r.   

3. Zrealizowano program „Aktywna tablica”. Gmina otrzymała środki w 

wys. 97 752,00 zł. (kwota całkowita projektu 123 504,80), szkoły 

wzbogaciły się o:                                                         

- 9 tablic interaktywnych,  

- 5 monitorów interaktywnych,  

- 6 projektorów. 

4. Wydano  8 decyzji o przyznaniu dofinansowania do kosztów kształcenia 

młodocianych  pracowników na kwotę 40 359 zł. 

5. W trakcie postępowania przetargowego jest zadanie - Budowa sali 

gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego 

budynku szkoły. 

6. Zawarto umowę na zadanie - Przebudowa drogi gminnej 628048S ul. 

Zielona w Konopiskach w km 0+000 – 0+250. 

7. W trakcje realizacji są zadania: 

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości 

Aleksandria- etap II 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach. 

8. Zrealizowano zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej 628051S ul. 

Źródlana w Konopiskach i drogi w Łaźcu. 

9. Wydano 3 decyzje o zajęciu pasa drogowego. 

10. Wydano 2 decyzje dotyczące naliczenia opłaty planistycznej. 

11. Wydano 2 decyzje o  warunkach zabudowy. 

12. Zawarto 12 umów dotacji do wymiany starego źródła ciepła. 

13. Wydano 4 decyzje podziałowe. 



14. W wyniku przetargu sprzedano 1 działkę przeznaczoną pod różnorodną 
działalność gospodarczą w Konopiskach, akt jest jeszcze nie zawarty. 

15. Zawarto porozumienie z Powiatem  Częstochowskim w sprawie 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na 2018rok. 

 

W tym czasie uczestniczyłem: 

- w szkoleniu wyjazdowym władz samorządowych zorganizowanym przez 

Starostwo Powiatowe w Częstochowie, 

- w ogłoszeniu wyników Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita” w 

Jarocinie,  

- w uroczystościach związanych z zakończeniem sezonu lotowego 

zorganizowanych przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, 

- w Międzynarodowym Turnieju Boccia  zorganizowanym przez 

Stowarzyszenie PROMETEUS, 

- w wigilii dla osób niepełnosprawnych, 

- w spotkaniu opłatkowym połączonym z uroczystościami związanymi z 

nadaniem odznaczeń przez Zarząd Główny Związku Inwalidów Wojennych RP 

w Częstochowie, 

- w spotkaniu wigilijnym członków Porozumienia Gospodarczo – 

Turystycznego Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty, 

- w spotkaniu świątecznym zorganizowanym przez Koło Emerytów i Rencistów, 

- w uroczystościach jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego.   

  

 


