
 
Informacja o pracy między sesjami w okresie  

od 30 grudnia 2008 do 2 lutego 2009 
  

1. Trwają prace budowlane polegające na termomodernizacji budynku wraz z  
   modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Jamkach-  
  Korzonku. 
2. Podpisano umowę na  przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego  metodą  
    blended learning oraz szkolenia z języka niemieckiego metodą tradycyjną dla  
    uczniów szkół gimnazjalnych 
3. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na wywóz nieczystości stałych z  
    terenu gminy Konopiska. 
4.  Wydano 12 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania  
      przestrzennego Gminy Konopiska 
5.   Wydano 14 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie  
      zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska 
6.   Wszczęto 2 postępowania dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy 
7.   Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy 
8.   Wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
9.   Wydano 2 decyzje na wycięcie drzew 
10. Wydano 1 postanowienie w sprawie zaopiniowania programu gospodarki  
      odpadami niebezpiecznymi 
11. Wydano 3 decyzje środowiskowe 
12. Opracowano półroczne sprawozdanie  w zakresie korzystania ze środowiska 
13. Opracowano i złoŜono wniosek o dofinansowanie budowy instalacji solarnej na  
      budynku administracyjno- gospodarczym nad zalewem Pająk 
14. Wydano 2 decyzje o zajęciu pasa drogowego 
15. Wydano 2 decyzje za umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej  
16. Wydano 4 decyzje na podział nieruchomości 
17. Wydano 2 postanowienia na podział gruntów 
18. Wydano 1 postanowienie na rozgraniczenie nieruchomości w Konopiskach 
19. Wydano 1 decyzję na rozgraniczenie nieruchomości w Konopiskach 
20. Wydano 1 postanowienia prostujące akt własności ziemi  
21. Przygotowano 3 protokoły na zbycie i nabycie nieruchomości 
22. Przygotowano aneksy na podwyŜkę czynszu dla najemców mieszkać  
      komunalnych i socjalnych 
 
 
Uczestniczyłem w spotkaniach: 
- z Dyrektorem Zakładu Energetycznego w Częstochowie w celu podpisania umowy 
dot. oświetlenia ulicznego 
- w Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia „Bractwo Kuźnic” 
- w przeglądzie kolęd w Kościele Parafialnym 
- w posiedzeniu Zarządu Związku Komunalnego ds. Wodociągów i Kanalizacji oraz 
Zgromadzeniu Związku Komunalnego 



- w obchodach Dnia Babci i Dziadka organizowanych przez szkoły i przedszkola z 
terenu naszej Gminy 
- w spotkaniach Noworocznych organizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz Ochotnicze StraŜy PoŜarne 
- w posiedzeniu Zarządu Gminnego Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 
- w spotkaniu Zarządu oraz w spotkaniu Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i 
Starostów Regionu Częstochowskiego 
- w zebraniu sprawozdawczym OSP Wąsosz - Łaziec 


