
 
Informacja o pracy Wójta mi ędzy sesjami w okresie 

od 9.2.2011r. do 8.3.2011r. 
 
 

1. Prowadzone są roboty związane z Budową Gminnej  Hali sportowej wraz z 
zapleczem socjalnym  w Konopiskach. 

2. W trakcie realizacji są prace związane z „Budową gruntowego wymiennika 
ciepła dla Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach” 

3. Wykonywane są prace związane z termomodernizacją szkoły w Łaźcu  
4. Kontynuowane są roboty na zadaniu termomodernizacja budynku remizy OSP 

w Hutkach  
5. Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Górka  
6. Wydano 8 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Konopiska. 
7. Wydano 13 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 
8. Wydano 2 decyzje o zajęciu pasa drogowego i umieszczeniu urządzeń w pasie 

drogowym . 
9. Wydano 2 decyzje w sprawie naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu 

sprzedaŜy nieruchomości, której wartość wzrosła na skutek uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

10. Wydano 3 decyzje na wycinkę drzew. 
11. Przygotowano i przesłano do WFOŚiGW w Katowicach sprawozdanie o 

wielkości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do recyklingu 
za 2010 r.  

12. Wydano 1 decyzję w sprawie zmiany zezwolenia na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości . 

13. ZłoŜono raport za 2010r. do Krajowej Bazy Emisji Gazów Cieplarnianych . 
14. Wydano 2 postanowienia o przekazaniu sprawy do organu właściwego. 
15. Przygotowano sprawozdanie z Planu Gospodarki Odpadami Gminy Konopiska 

za lata 2009 – 2010  
16. Przygotowano uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami 

Gminy Konopiska za lata 2009 – 2010  
17. Przygotowano i przesłano do WFOŚiGW wyjaśnienia do prowadzonej kontroli 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania nr 5 projektu 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska”  

18. Wydano 1 decyzję na podział nieruchomości. 
19. Wydano 1 postanowienie na podział nieruchomości . 
20. Wydano 50 aneksów do umów dzierŜawy . 
21. Trwa obchód przedspisowy do przeprowadzenia Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r. 
22. Wpisano   do rejestru  ewidencji  działalności  gospodarczej  14  nowych  

przedsiębiorców . 
23. Dokonano   14  zmian  wpisów  do ewidencji  działalności  gospodarczej. 



24. Wydano  18  decyzji   o  wykreśleniu  z ewidencji  działalności  gospodarczej. 
25.    26  przedsiębiorców  zgłosiło zawieszenie  działalności gospodarczej . 
26.  Pobrano opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 

od 44 przedsiębiorców. 
27. Wydano 44 zaświadczenia potwierdzające  dokonanie opłaty za korzystanie  z 

zezwoleń na alkohol. 
28. Wydano 10 decyzji  o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych związanych z likwidacja punktu. 
29. Wydano 8 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz na piwo kat. „A” 
30. Wydano 7 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych powyŜej  4,5%  do 18 

%  z wyjątkiem piwa  i 4 zezwolenia powyŜej 18% zawartości alkoholu. 
31. Przeprowadzono wybory sołtysów  i rad sołeckich w 12 sołectwach. 

 
W tym czasie uczestniczyłem : 
 
- w posiedzeniu  Zarządu oraz Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin ds. 
Wodociągów   i Kanalizacji, 
- w Walnym Zgromadzeniu Członków Banku Spółdzielczego w Konopiskach , 
- w spotkaniu w/s budowy hali oraz  gruntowego wymiennika ciepła, 
- w zebraniach wiejskich połączonych z wyborami sołtysów i Rad Sołeckich na 
terenie gminy, 
- w zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w OSP  Jamki i  OSP Wąsosz – Łaziec 
- w Zgromadzeniu Ogólnym oraz spotkaniu wójtów i burmistrzów stowarzyszenia 
gmin pn. Związek Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty. 
 


