
Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami (18.04.2018– 29.05.2018 r.) 

 

1. Złożono wniosek w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (EFS) pt. 

Kolorowe przedszkole  

Przedmiotem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego 

poprzez stworzenie 20 miejsc w przedszkolu w Konopiskach (budynek szkoły 

podstawowej).  Projekt obejmuje także wprowadzenie zajęć dodatkowych, 

zakup pomocy dydaktycznych oraz wydłużenie godzin pracy przedszkola.  

Wartość całkowita projektu - 581 827,25 zł., w tym wnioskowane 

dofinansowanie 494 553,16 zł. 

2. Złożono uzupełnienia do wniosków w ramach RPO WSL dot. budowy 

oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Konopiska. 

3. Złożono wniosek pt. Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł 

ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii. Wartość 

całkowita 7 545 011,83 zł. w tym wnioskowane dofinansowanie 

  5 822 173,91 zł. 

4. Ogłoszono II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 

zakresie kultury i sztuki na terenie gminy Konopiska w roku 2018. 

5. Gmina uzyskała  środki finansowe w wys. 10 480,00 zł, na  dofinansowanie  

z budżetu państwa nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do 

bibliotek szkolnych (ZSP Kopalnia, ZSP Rększowice, SP Łaziec) w ramach 

Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”  (kwota 

całkowita projektu 13 100). 

6. Gmina uzyskała  środki finansowe w wys. 49 575 zł w ramach Rządowego 

programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły  

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach 

– „Bezpieczna+”  (kwota całkowita projektu 61 996).   

7. Zatwierdzono wszystkie arkusze organizacyjne   placówek oświatowych  

w gminie Konopiska  na rok szkolny 2018/2019. 

8. W trakcie postępowania przetargowego jest przebudowa drogi gminnej 

628051 S ul. Źródlana w Konopiskach w km 0+230- 1 +085- etap II  



9. Zawarto umowę na przebudowę ul. Lipowej w Konopiskach  . 

10.Ogłoszono przetarg na sprzedaż działek budowlanych  

w Konopiskach, Aleksandrii Drugiej, Rększowicach oraz działki przemysłowej 

w Konopiskach.  

 

W tym czasie uczestniczyłem:  

 

- w naradzie szkoleniowej dla Wójtów i Komendantów Gminnych OSP RP, 

- w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ GOZ Konopiska, 

- w Międzynarodowym Turnieju BOCCIA „Prometeus Cup 2017” 

- zebraniach wiejskich w Aleksandrii, Hutkach i Rększowicach, 

- w spotkaniu z Radą Sołecką w Walaszczykach, 

- w Zgromadzeniu Ogólnym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 

- w obchodach Dni Konopiska, 

- w podsumowaniu w ramach Sportowej Ligi Podstawówek, 

- w Spartakiadzie Gmin Powiatu Częstochowskiego.  

 

 

 

 

  

 

  

 


