
 

Informacja o pracy między sesjami w okresie od 19 stycznia do 19 marca 
2008r  

 
1. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz-Łaziec et. II. 
2. Trwa budowa budynku administracyjnego z zapleczem gospodarczym nad 

Zalewem „Pająk” w Konopiskach. 
3. Trwa budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Opolskiej w 

Konopiskach. 
4. Przeprowadzono przetarg na remont dachu budynku wielofunkcyjnego przy ul. 

Lipowej 5 w Konopiskach (dach Urzędu Gminy). 
5. Wydano 24 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska. 
6. Wydano 37 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie. 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 
7. Wszczęto 6 postępować dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy. 
8. Wydano 7 decyzji na wycięcie drzew. 
9. Wydano  1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć. 
10. Opracowano sprawozdanie o wielkości odpadów opakowaniowych zebranych 

przez gminę za 2007r. do WFOŚiGW. 
11. Wydano 1 opinię w sprawie prowadzenia działalności w zakresie transportu 

odpadów. 
12. Wydano 4 decyzje o zajęciu pasa drogowego. 
13. Wydano 4 decyzje za umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej . 
14. Przygotowano aneksy do umów najmu dotyczące wysokości opłaty za śmieci. 
15. Wydano 7 decyzji na podział nieruchomości. 
16. Wydano 5 postanowienia na podział gruntów. 
17. Wszczęto 1 postępowanie rozgraniczeniowe. 
18. Zakończono roboty geodezyjne dot. podziału terenu przeznaczonego pod 

działki budowlane w Konopiskach przy ul. Śląskiej. 
19. Przygotowano wykazy nieruchomości do zbycia w 2008r.  
20. Przygotowujemy dokumenty do ogłoszenia przetargu na sprzedaŜ 3 

pierwszych działek przy ul. Śląskiej w Konopiskach. 
21. Trwają roboty geodezyjne dot. podziału nieruchomości przemysłowych w 

Konopiskach, wydzielonych będzie 6 działek: 4 o powierzchni 0,30ha ; 1 o 
pow. 0,40ha i 1 o pow. 0,50ha 

22. Trwa podział działki w Konopiskach celem wydzielenia działki zajętej pod 
drogę ul. Zielona. 

23. Uruchomiono świetlicę w budynku OSP w Rększowicach. 
24. Przystąpiono do projektu Instytutu Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie 

“Gmina – Tu wszystko się zaczyna” - projekt dotyczy organizacji 
pozarządowych. 

 
 
 



W okresie tym uczestniczyłem  w : 

Posiedzeniach  Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i 
Kanalizacji w Częstochowie. 

Spotkaniu dotyczącym przyjazdu delegacji Wójtów Ukrainy , które odbyło się 
w Lelowie. 

Klubie Wójtów i Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu 
Częstochowskiego. 

Spotkaniu z burmistrzami i wójtami powiatu lublinieckiego i zaprzyjaźnionych 
gmin organizowanym przez  Posła na Sejm RO Lucjana Karasiewicza. 

Uroczystościach z okazji Dnia Babci i Dziadka w szkołach na terenie gminy . 

Spotkaniach karnawałowych i ostatkowych na terenie gminy Konopiska. 

Spotkaniu burmistrzów i wójtów powiatu częstochowskiego . 

Posiedzeniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i 
Powiatów. 

Spotkaniu z projektantem sali gimnastycznej w Konopiskach. 

         Wziąłem równieŜ udział w : 

Forum sołtysów województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego w 
Krakowie. 

Spotkaniu z Wojewodą Śląskim w Częstochowie. 

Spotkaniu z klubami sportowymi. 

Zebraniach sprawozdawczych OSP Jamki, Wąsosz – Łaziec, Konopiska, Aleksandria 

Spotkaniu  Stowarzyszenia Bractwo Kuźnic LEADER w Poczesnej. 

Dniu Kobiet w KGW Hutki i Aleksandria oraz gminnym Dniu Kobiet w 
Rększowicach. 

Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym KGW Kopalnia. 

Przeglądzie Wielkanocnych  Potraw Regionalnych  w Kochcicach. 

            Ponadto przyjąłem delegację z powiatu Śniatyńskiego z Ukrainy oraz wziąłem 
udział w spotkaniu z delegacją w  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku 


