
Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami (28.09– 25.10.2019 r.) 

 

1. Zawarto umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na zadanie pn. 

„Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii”. Wysokość 

dofinansowania 1 340 500 zł. 

2. Przygotowano i wysłano do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek 

dot. budowy budynku socjalnego w Konopiskach. Wartość zadania 

2 700 532,64 zł., wnioskowane dofinansowanie 945 186,00 zł. 

3.  Złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej  o zwiększenie 

części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy w roku 2019 z tytułu 

wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych  części oświatowej subwencji 

ogólnej na 2019 rok.  

4. W trakcie realizacji są zadania pn:  

- „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” 

5. Zakończono postepowanie przetargowe na zadanie pn. „Świadczenie 

usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych 

odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska” 

6. W trakcie postępowania przetargowego jest Zadanie pn. ,,Umowa 

zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie 

zimowym 2019/2020” 

7. Wydano 1 postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. 

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

9. Wydano 2 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy. 



10. Wysłano 770 upomnień w sprawie opłat za zagospodarowanie odpadów 

komunalnych. 

11. Zawarto 3 umowy dotacji do poniesionych kosztów wymiany źródeł 

ciepła ze środków budżetu gminy. 

12. Wydano 1 postanowienie w sprawie zaopiniowania wydania pozwolenia 

na przetwarzanie odpadów. 

13. Wydano 1 decyzję w sprawie zmiany stanu wody na gruncie. 

14. Zawarto 33 umowy dotacji do poniesionych kosztów wymiany źródeł 

ciepła ze środków WFOŚiGW. 

15. Wydano 1 decyzję odmawiającą umorzenia zaległej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

16. Wydano 1 decyzję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 

17. Wydano 3 decyzje podziałowe. 

18. Wykonano 5 operatów szacunkowych na nieruchomości przeznaczone 

do zbycia. 

19. W wyniku przetargu sprzedano cztery działki budowlane  

w Konopiskach. 

20. Wydano 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego. 

21. Wydano 3 decyzje na wykonanie zjazdu. 

22. Zawarto 2 akty notarialne. 

23. Wydano 2 decyzje w sprawie umorzeniowa zaległości podatkowych. 

24. Wydano   47 decyzji zmieniających wymiar podatku na 2019 r. 

25. Wydano 82 decyzje ustalające nowy wymiar podatku. 

26. Wydano 3 -decyzje w sprawie podatku od śr. transportowych. 

 

 



W tym czasie uczestniczyłem: 

- we wręczeniu nagród Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej, 

- w jubileuszu 20 – lecia Koła Ziemskiego Polskiego Związku Niewidomych  

w Częstochowie, 

- w uroczystym pasowaniu pierwszoklasistów w szkole w Rększowicach, 

- w posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ GOZ Konopiska, 

- w spotkaniach Związku Gmin Porozumienia Gospodarczo – Turystycznego 

Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty w Kochanowicach  

i Dobrodzieniu, 

- w posiedzeniu Rady Parków Krajobrazowych w Będzinie, 

- w Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych. 


