
Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami (20.02.2019– 26.03.2019 r.) 

 

1. Złożono do Wojewody Śląskiego wniosek o zwrot części wydatków 

wykorzystanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. Wnioskowana wysokość 

zwrotu 94 366,59 zł. 

2. Ponownie złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali 

gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii. Wnioskowane dofinansowanie wynosi  

1 342 088 zł. 

3. Wniosek gminy dot. remontu ul. Zielonej w Aleksandrii zakwalifikowano na listę 

podstawową w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (umowa o dofinansowanie 

zostanie zawarta po zatwierdzeniu list przez premiera). Wysokość dofinansowania 

wynosi 920 723 zł. 

4. Gminy Konopiska  otrzymała subwencję oświatową na rok 2019 w wysokości  

9 448 236 zł. 

5. Podpisano umowę na organizację robót publicznych ( 2 osoby na 6 m-cy ) i prac 

społecznie użytecznych ( 2 osoby na 2 m-ce ). 

6. W trakcie realizacji są zadania:  

-   „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz  z przebudową 

istniejącego budynku szkoły”  

-  „Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej  

w  Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole” 

7. Wydano 1 decyzję o warunkach zabudowy – przeniesienie. 

8.Wydano 1 decyzję celu publicznego. 

9. Wydano 1 decyzje umarzającą zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

10.Wydano 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego. 

11.Wydano 6 decyzji podziałowych. 

12.Zawarto 1 akt notarialny na sprzedaż działki budowlanej w Konopiskach. 

13. Wydano 1 decyzję o wymeldowaniu. 



14.Wydano 2 decyzje w sprawie umorzeń zobowiązań podatkowych na kwoty. 

15.Wydano 1 decyzję w sprawie postępowania w sprawie rozłożenia na raty 

zaległości podatkowych. 

16. Wydano 36 decyzji o zwrot podatku akcyzowego dla rolników. 

17. Wydano 1 decyzję na rozłożenie na raty podatku od nieruchomości dla osoby 

prawnej. 

18. Wydano 7694 decyzji -nakazów podatkowych. 

 

 

 

W tym czasie uczestniczyłem:  

  

- w spotkaniach dotyczących budowy oczyszczalni ścieków w Hutkach, 

- w spotkaniu z mieszkańcami w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Konopiska Wschód” 

- w Zgromadzeniu Ogólnym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Rybniku, 

- w spotkaniach w sprawie gospodarki odpadami, 

- w posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ Konopiska, 

- w uroczystym rozdaniu promes w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, 

- w zebraniach sprawozdawczych OSP Wąsosz – Łaziec i Orkiestry Dętej OSP 

Konopiska. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


