
Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami (19.12.2018– 22.01.2019r.) 

 

1. Otrzymano płatność końcową w wysokości 807 889 zł. dotyczącą operacji pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach” w ramach PROW. 

2. Złożono wniosek o płatność końcową w ramach projektu „Poprawa efektywności 

energetycznej budynku użyteczności (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni)” 

rozliczający zaliczkę w wysokości  176 890,79 zł. oraz zawnioskowano o płatność 

końcową w kwocie 13 658,86 zł. 

3. Rozliczono  dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań  

w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2018 w wys. 410 095,80 zł. 

4. Rozliczono środki finansowe w wys. 10 480 zł, które gmina otrzymała na realizację 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (kwota całkowita projektu 13 100 zł.).   

5. Rozliczono środki finansowe w wys. 40 405 zł z  Funduszu Pracy  

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

6. Rozliczono środki finansowe w wys. 44 666 zł, które gmina otrzymała na  pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej  

z przedmiotów przyrodniczych dla SP w Jamkach - Korzonku. 

7. Rozliczono kwotę 49 484,80 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 62 405,41 zł.).   

8. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu 

na 2019 rok. Wysokość środków 200 000 zł.  

9. Przyznano Nagrody Sportowe Wójta Gminy Konopiska za wybitne osiągnięcia sportowe 

dla 61 uczniów  w kwocie 20 550 zł. 

10. Ogłoszono konkurs na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora  

ds. działalności gospodarczej i informacji publicznej. 

11. Zarządzono wybory sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy 

Konopiska. 

12. W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w 

Aleksandrii wraz  z przebudową istniejącego budynku szkoły”. 

13. W trakcie postępowania przetargowego jest zadanie pn. „Przebudowa  

z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w  Konopiskach związanej ze 

zmianą sposobu użytkowania na przedszkole”. 



14. W dniu 21.01.2019r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Kolorowe 

przedszkole w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

pomiędzy Województwem Śląskim  

a GMINĄ KONOPISKA. Uzyskano 478 322,62 zł. unijnego wsparcia. Całkowita 

wartość projektu to 562 732,50 zł. 

15. Od 1 stycznia 2019r. wydano: 

- 3 decyzje o warunkach zabudowy,  

- 3 decyzje podziałowe, 

- 62  decyzje dotyczące świadczeń z pomocy społecznej, 

- 80  decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych, 

- 1 decyzję dotyczącą funduszu alimentacyjnego, 

- 14 decyzji dotyczących świadczenia wychowawczego, 

- 1 decyzję w sprawie wygaszenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

- 5 decyzji w sprawie umorzeń zobowiązań podatkowych. 

16. W tym czasie uczestniczyłem: 

- w spotkaniach opłatkowo – wigilijnych,   

- we wręczeniu nagród sportowych dla uczniów z terenu gminy, 

- w spotkaniu z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy, 

- w przyjęciu Światełka Betlejemskiego,  

- w posiedzeniu Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych, 

- w spotkaniach z mieszkańcami Walaszczyk i Hutek, 

- w 27. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

- w uroczystym spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Częstochowy, 

- w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia e –Region, 

- w dwóch spotkaniach dotyczących budowy oczyszczalni ścieków  w Hutkach, 

- w szkoleniu zorganizowanym dla radnych w gminie Rędziny, 

- w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ. 

 

 

 

 

 

 

 


