
Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami (13.11– 20.12.2019 r.) 

 

1. Otrzymano 700 tys. zł. dofinansowania z Ministerstwa Sportu  

i Turystyki na budowę sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii. 

2. Otrzymano 59 916,46 zl. dofinansowania do zrealizowanych w 2019 r.  

przez Gminę Konopiska zadań w ramach Marszałkowskiego Konkursu 

„Inicjatywa Sołecka”. 

3. Zawarto umowę z WFOŚiGW w Katowicach na opracowanie Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Konopiska. Wartość ogółem 12 000 zł., 

w tym dotacja 9 600 zł. 

4. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego pn. Zdrowy pracownik. Wartość projektu 209 086,25 zł., w 

tym dofinansowanie UE 183 995,90 zł. 

5. Otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego informację o przyznaniu 

dofinansowanie do budowy budynku socjalnego przy ul. Przemysłowej 

16B  w Konopiskach w wysokości 853 519 zł. 

6. Otrzymano 107 699,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych  

i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów 

przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia 

algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. 

7. 6 grudnia zorganizowano  spotkanie ze Świętym Mikołajem dla dzieci  

i ich rodzin, współpracujących z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Konopiskach. 

8. Rozpoczęto wdrażanie w urzędzie nowego programu do obiegu 

dokumentów. 

9. Wydano 2 decyzje w sprawie zwrotu kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników za  3 uczniów, mieszkańców naszej gminy. 



10. W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy 

ZSP w Aleksandrii wraz  z przebudową istniejącego budynku 

szkoły”  

11. Zakończono zadania: 

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

-  ,,Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie 

zimowym 2019/2020” 

12. Zawarto umowę na zadanie pn. „Zakup i dostawa używanych 

pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Konopiska” 

13. Wydano 6 decyzji podziałowych. 

14. Zawarto 2 akty notarialne na sprzedane nieruchomości w Konopiskach. 

15. Podpisano protokół uzgodnień na zamianę nieruchomości  

w Konopiskach. 

16. Wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego. 

17. Wydano 3 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy. 

18. Zawarto 1 umowę dotacji do poniesionych kosztów wymiany źródeł 

ciepła ze środków budżetu gminy. 

19. Zawarto 8 umów dotacji do poniesionych kosztów wymiany źródeł 

ciepła ze środków WFOŚiGW. 

20. Wydano 4 decyzje w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew. 

 

W tym czasie uczestniczyłem: 

- w rozdaniu nagród sportowych i naukowych dla uczniów szkół z terenu 

gminy Konopiska, 

- w pasowaniu przedszkolaków z Przedszkola w Konopiskach, 

- w otwarciu świetlicy Koła Emerytów i Rencistów w Konopiskach, 

- w wyjeździe na Wileńszczyznę z darami dla polskich rodzin, 

- w Międzynarodowym Turnieju Bocci – Prometeus – Cup 2019 OPEN, 

- w Zgromadzeniu Ogólnym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 

- w Jubileuszu 50 – lecia Pożycia Małżeńskiego, 



- w koncercie uczniów Szkółki Muzycznej i Młodzieżowej Orkiestry Dętej w 

Konopiskach, 

- w gminnej prezentacji Stołów Bożonarodzeniowych, 

- w spotkaniu opłatkowym Porozumienia Gospodarczo – Turystycznego Gmin 

Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty, 

- w spotkaniu z dyrektorami szkół, 

- w przyjęciu Światełka Betlejemskiego, 

- w spotkaniu wigilijnym w KGW w Wygodzie. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


