
Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami (21.03.2018– 17.04.2018 r.) 

 

1. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali 

gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii. Wnioskowane dofinansowanie 

1 342 723 zł. (planowane rozstrzygnięcie konkursu - czerwiec 2018 r.). 

2. Złożono siedem wniosków w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw 

Lokalnych Woj. Śląskiego. Łączna wartość projektów 120 000 zł., w tym 

wnioskowane dofinansowanie 60 000 zł. (planowane rozstrzygnięcie 

konkursu - czerwiec 2018 r.). 

Wnioski dotyczą: 

- zakupu i montażu witaczy w sołectwach Korzonek, Rększowice, Hutki, 

Aleksandria Pierwsza – koszt całkowity 30 000 zł. 

- organizacji plenerowej imprezy integracyjno-kulinarnej dla mieszkańców 

z udziałem mistrza kuchni Remigiusza Rączki – 26 000 zł. 

- przebudowy placu zabaw w Kopalni - 47 400 zł. 

- wyposażenia Domu Sołeckiego „Wygodzianka” w Wygodzie - 16 600 zł. 

3. Złożono wniosek na przebudowę dróg gminnych ul. Towarowej i ul. 

Ogrodowej  w Konopiskach w ramach Rządowego Programu na Rzecz 

Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów (tzw. program premiera 

Morawieckiego). Wartość zadania 727 229 zl., w tym wnioskowana 

dotacja 581 783 zl. (planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 

2018 r.) 

4. Rozliczono i złożono sprawozdanie z  wykorzystania dotacji celowej 

otrzymanej w 2017 r. na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w 

podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (otrzymano: 

140 606,78 zł ; wykorzystano 125 236,74 zł; zwrócono do Wojewody: 

15 370,04 zł). 

5. Zawarto umowę na zadanie budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły 

w Korzonku. 



6. Wydano 4 decyzje o zajęciu pasa drogowego. 

7. Wydano 1 decyzję o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy. 

8. Zawarto 3 umowy dotacji do wymiany starych źródeł ciepła. 

9. Zawarto 1 umowę dotacji do usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających 

azbest. 

10. Wydano 4 decyzje podziałowe. 

11. W wyniku przetargu sprzedano jedną działkę budowlaną w miejscowości 

Rększowice. 

12. Zorganizowano spotkanie z sołtysami w sprawie szkód łowieckich. 

W tym czasie uczestniczyłem: 

- w spotkaniu Wielkanocnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Nasze 

Inicjatywy” wspólnie z Radą Sołecką i KGW w Wygodzie, 

- w zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP Rększowice, 

- w uroczystym wręczeniu promes w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


