
Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami (30.06.2018– 13.09.2018 r.) 

  

1. Rozliczono wniosek pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Konopiskach (szkoła podstawowa wraz z salą gimnastyczną i 

łącznikiem)” w ramach RPO oraz otrzymano płatność końcową w 

wysokości 154 666,97 zł. 

2. Złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej przy 

cmentarzu w ramach PROW. Wartość całkowita projektu 784 469,02 zł w 

tym dofinansowanie 496 508 zł. 

3. Został wybrany do dofinansowania projekt pn. „Wiem i potrafię” w ramach 

RPO realizowany przez szkołę w Rększowicach. Wartość całkowita 

projektu  158 000 zł,              w tym dofinansowanie 142 200 zł. 

4. Otrzymano 89 802,15 zł. zwrotu z budżetu państwa części wydatków 

gminy Konopiska w ramach funduszu sołeckiego za 2017 r.  

5. Przygotowano Zarządzenie nr 88/2018 Wójta Gminy Konopiska z dnia 7 

września 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli jako zastępców w 

czasie nieobecności dyrektora w poszczególnych placówkach oświatowych 

na terenie Gminy Konopiska. 

6. Złożono do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o zwiększenie 

części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2018 z tytułu 

wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby 

uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia 

algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r na kwotę: 

55 837,86 zł. 

7. Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w Jamkach - Korzonku  

otrzymała  dofinansowanie wysokości 44 666,00  na wyposażenia w 

pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z 

przedmiotów przyrodniczych.   



8. Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem osób niepełnosprawnych ruchowo  

ich rodzin i przyjaciół „PROMETEUS”  na realizację zadań publicznych w 

zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie 

przedsięwzięć o tematyce edukacyjnej i kulturalnej integrujących 

środowisko osób niepełnosprawnych   pt. „Niepełnosprawni w Europie” na 

kwotę 10 000,00 zł. 

9. Zatwierdzono aneksy arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych w 

gminie Konopiska  na rok szkolny 2018/2019. 

 

W trakcie realizacji są następujące zadania:  

1.       Zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz  z 

przebudową istniejącego budynku szkoły”. 

2.       Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 628044 S ul. Stawowa w 

Konopiskach w km 0+140- 0+820”. 

3.       Zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności 

publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni)”. 

4.       Zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Rększowicach dz. nr 

1377, 1379 obręb Rększowice”. 

5.       Zadanie pn. „Odbudowa drogi ul. Podgranicze w Aleksandrii w km 0+000 

– 0+480”. 

 

W trakcie postępowania przetargowego jest zadanie:  

pn. „Budowa ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich 

nr 904 i 907 w Konopiskach”. 

W tym okresie: 

• ogłoszono przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Konopiskach, 

Rększowicach i Aleksandrii i przemysłowych w Konopiskach, przetarg 

zakończył się wynikiem negatywnym , 



•  wydano 1 decyzję w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

• wydano 1 decyzję w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew, 

• wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, 

• zawarto 2 umowy dotacji do wymiany starych źródeł ciepła, 

•  zatwierdzono 19 wniosków o udzielenie dotacji do wymiany starych 

źródeł ciepła, 

• wydano 1 decyzję dot. zmiany stanu wody na gruncie. 

 

Ponadto uczestniczyłem : 

- w spotkaniu z sołtysami w sprawie funduszu sołeckiego, 

- w Międzynarodowej wystawie psów, 

- w spotkaniu dotyczącym gospodarki odpadami w Koszęcinie, 

- w obchodach Święta Policji, 

- w uroczystym rozdaniu Promes, 

- w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP, 

- w naradzie z dyrektorami szkół, 

- w Dożynkach Powiatowych organizowanych w gminie Konopiska, 

- w uroczystościach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, 

- w spotkaniu dotyczącym RIT-ów, 

- w zebraniach wiejskich w Konopiskach, Kopalni, Walaszczykach, Łaźcu. 

 

 

 

 

 

 

 


