
Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami (30.05.2018– 29.06.2018 r.) 

 

 

1. Wybrano do dofinansowania projekt pn. Poprawa efektywności 

energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Kopalni) w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Wartość 
całkowita projektu 390 206,37 PLN, w tym dofinansowanie UE227 830,58 

PLN. 

2. W ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych przyznano 

dofinansowanie do czterech gminnych projektów: 1) Zakup i montaż 
witaczy na terenie sołectw  Aleksandria Pierwsza, Hutki, Korzonek i 

Rększowice, 2) Przebudowa placu zabaw w Kopalni, 3) Wyposażenie 

Domu Sołeckiego „Wygodzianka” w Wygodzie,  4) Organizacja 

plenerowej imprezy z udziałem mistrza kuchni Remigiusza Rączki). 

Całkowita kwota projektów 120 tys. zł., w tym dofinansowanie z budżetu 

Województwa Śląskiego 60 tys. zł. 

3. Rozstrzygnięto  II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 

zakresie kultury i sztuki. Wsparcie otrzyma Stowarzyszenie  Orkiestra Dęta 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach na kwotę 13 550,00 jako 

wkład  własny do dofinansowania jakie otrzymała orkiestra od Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów muzycznych.  

4. Złożono wniosek w ramach  wieloletniego  programu  „Niepodległa” na 

kwotę 31 680.00 zł   ( kwota dotacji 22 896,00 zł ).  

5. Złożono wniosek    ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 

Jamkach - Korzonku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 

0,4% rezerwy w roku 2018 z tytułu dofinansowania wyposażenia w 

pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z 

przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych na kwotę 44 666. 

6. Złożono wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w 

podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  na kwotę: 
197 395,20 zł na rok szkolny 2018/2019. 

7. W trakcie postępowania przetargowego są:  
- przebudowa drogi gminnej 628044 S ul. Stawowa w Konopiskach w km 

0+140- 0 +820 

- poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej 

(Zespół Szkolno –Przedszkolny w Kopalni 

- zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Konopiska i jej 

jednostek organizacyjnych  

 

8.  Wydano 3 decyzje dotyczące naliczenia opłaty planistycznej  

9.  Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy  

10.  Wydano 1 decyzję na zajecie pasa drogowego 



 

11.  Wydano 3 zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 

zamiaru usunięcia drzew 

12.  Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

14  Wydano 1 zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

13.  Zawarto 7 umów dotacji do wymiany starych źródeł ciepła 

14.  Wydano 6 decyzji podziałowych 

15.  Wydano 1 decyzję na rozgraniczenie  

16.  Ogłoszono przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Konopiskach, 

przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

Ponadto w tym okresie uczestniczyłem: 

 

- w Walnym Zebraniu Członków Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 

- w uroczystym wręczeniu Promesy na przebudowę drogi gminnej – ul. Stawowa 

- w obchodach Dnia Dziecka zorganizowanym przez Koło Wędkarskie w 

Konopiskach 

- w jubileuszu 10-lecia zespołu Konopielki 

- w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP 

- w spotkaniu zorganizowanym przez Komendę Miejską Policji w Częstochowie 

w sprawie wysypisk śmieci 

- w spotkaniu z prezesem PKS-u w Starostwie Powiatowym w Częstochowie 

- w Zgromadzeniu Roboczym Stowarzyszenia Związku Gmin Porozumienia 

Gospodarczo – Turystycznego Gmin Małej Panwi i Górnej Liswarty 

- w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 

- w posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ 

- w Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych nad zalewem Pająk 

- w uroczystym wręczeniu wyróżnienia za wychowywanie dzieci i młodzieży 

przez sport przyznanym przez Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP 

- w Święcie Młodości w Aleksandrii 

- w koncercie poświęconym pamięci Karoliny Słowik 

- w uroczystościach związanych z obchodami 55-lecia Banku Spółdzielczego w 

Konopiskach 

- w uroczystym otwarciu trasy przyrodniczo – dydaktycznej „Pajdowa Góra” 

- w Festynie Rodzinnym w Szkole Podstawowej w Łaźcu 

- w uroczystych zakończeniach roku szkolnego 

- w Walnym Zgromadzeniu Członków Banku Spółdzielczego w Konopiskach 

- w naradzie z dyrektorami szkół 

- w uroczystym przekazaniu sprzętu dla jednostek OSP z terenu gmin 

 


