
Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami (14.08– 27.09.2019 r.) 

 

1. Otrzymano 94 366,59 zł. tytułem zwrotu z budżetu państwa części 

wydatków Gminy Konopiska wykonanych w ramach funduszu 

sołeckiego za rok 2018 r.  

2. Zawarto umowę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację 

zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych 

na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji - 

etap I”. Wysokość udzielonej pożyczki 212 000 zł. 

3. Wydano 34 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla 

rolników za olej napędowy. 

4. Wydano 10 decyzji zmieniających wymiar podatku na 2019 r. 

5. W trakcie realizacji są zadania:  

- „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz  z przebudową 
istniejącego budynku szkoły”  

      - „Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach” 

      -  „Remont drogi nr 628009S (ul. Zielonej) w Aleksandrii Pierwszej” 

      -  „Odbudowa drogi gminnej nr 628009S ul. Zielona w Aleksandrii II w km  

1+000 – 1+370” 

6. Zakończono zadanie pn. . „Odbudowa drogi gminnej nr 628037S ul. 

Rolnicza w Konopiskach w km 0+000-0+320 – etap I” 

7. W trakcie postępowania przetargowego są zadania: 

 

- „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych  

i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy 

Konopiska”, 

- „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Konopiska  

w 2019 roku” 

 

8. Zawarto 11 umów na  dotację do poniesionych kosztów wymiany źródeł 

ciepła  

9. Wydano 1 decyzję w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew. 



10. Wydano 1 decyzję odmawiającą umorzenia zaległej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11. Wydano 1 decyzję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 

12. Wydano 8 decyzji podziałowych. 

13. Wykonano operaty szacunkowe na nieruchomości przeznaczone do 

zbycia. 

14. Ogłoszono przetarg na sprzedaż działek przemysłowych w Konopiskach. 

15. Sprzedano dwie działki budowlane w Konopiskach. 

16. Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy. 

17. Wydano 1 decyzję celu publicznego. 

18. Wydano 6 decyzji na zajęcie pasa drogowego 

 

W okresie tym uczestniczyłem: 

- w zebraniach wiejskich dotyczących ustalenia zadań z funduszu sołeckiego 

na 2020r. 

- w Zgromadzeniu Ogólnym dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, 

- w Dożynkach Parafialnych w Aleksandrii, 

- w obchodach Święta Ciulimu i Czulentu w Lelowie, 

- w festynie „Pożegnanie Lata z LOTEM”, 

- w sesji nadzwyczajnej Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Gliwicach, 

- w uroczystościach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, 

- w posiedzeniach Rady Społecznej SPZOZ, 

- w spotkaniu informacyjno - szkoleniowym dotyczącym RIT-ów, 

- w uroczystym otwarciu Drogi Krzyżowej i Parkingu w Aleksandrii, 

- w Dożynkach Gminnych, 

- w finale Zawodów Jeździeckich Equi Cup. 

 

 

 


