
Informacja o pracy Wójta mi ędzy sesjami w okresie 

od 17.05.2011r. do 17.6.2011r. 
 

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

2. Trwają prace związane z termomodernizacją szkoły w Łaźcu . 
3. Podpisywane są  umowy  na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Hutki i Korzonek . 
4. Budowana jest kanalizacja sanitarna w miejscowości Hutki i Rększowice. 
5. Prowadzone są prace projektowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Kopalnia i część Aleksandrii I. 
6. Wydano 6 decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego naliczenia opłaty 

adiacenckiej spowodowanej budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Wąsosz i Łaziec . 

7. Wydano 9 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Konopiska. 

8. Wydano 34 zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 

9. Wydano 3 decyzje o zajęciu pasa drogowego i umieszczeniu urządzeń w pasie 
drogowym . 

10. Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy. 
11. Wydano 1 postanowienie w sprawie zaopiniowania zezwolenia na zbieranie, 

transport i odzysk odpadów innych niŜ niebezpieczne. 
12. Wydano 2 decyzje w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew. 
13. Wydano 1 decyzję w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

14. Wydano 1 postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

15. Podpisano 2 umowy o dofinansowanie  usuwania i unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających azbest. 

16. Dofinansowano usunięcie i utylizację azbestu pochodzącego z rozbiórki 4 
dachów. 

17. Przygotowano aktualizację harmonogramu projektu „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” 

18. Przygotowano rozliczenie III raty poŜyczki dla projektu „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” 

19. Ogłoszono przetarg na sprzedaŜ 7 działek budowlanych połoŜonych w 
Aleksandrii II, ul. KsięŜycowa. 

20. Ogłoszono przetarg na sprzedaŜ 6 działek budowlanych połoŜonych w 
Konopiskach, ul. Śląska. 

21. Trwa  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011r. 
22. Zakończono 5 spraw o nakaz zapłaty dla najemców lokali mieszkalnych po 



uprawomocnieniu nakazów sprawa zostanie skierowana do komornika o 
ściągnięcie naleŜności. 

23. Przygotowywane jest 7 pozwów do Sądu Rejonowego w Częstochowie o 
nakaz zapłaty zaległości czynszowych za dzierŜawę nieruchomości 
komunalnych . 

24. Wydano 1 decyzję na rozgraniczenie nieruchomości gruntowej. 
25. Wydano 4 decyzje na podział nieruchomości gruntowej. 
26. Wydano 5 postanowień na podział nieruchomości gruntowej. 
27. W związku z wdraŜaniem projektu e-powiat ,uruchomiono częściowo Biuro 

Obsługi Klienta. Trwają prace montaŜowe systemów informatycznych. 
28. Wpisano   do rejestru  ewidencji  działalności  gospodarczej 14-tu  nowych  

przedsiębiorców 
29. Dokonano  7  zmian  wpisów  do ewidencji  działalności  gospodarczej. 
30. Wydano  10  decyzji  o  wykreśleniu  z ewidencji  działalności  gospodarczej. 
31. 8  przedsiębiorców  zgłosiło zawieszenie  działalności gospodarczej . 
32. Wydano 5 zezwoleń jednorazowych  na sprzedaŜ  piwa podczas  

organizowanych festynów. 
 
 

W tym czasie uczestniczyłem: 
 
- w obchodach X Dni Gminy Konopiska, 
- w spotkaniu Wójtów i Burmistrzów w Starostwie Powiatowym, 
- w spotkaniu z Kołem Emerytów i Rencistów , 
- w posiedzeniu Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji 
oraz  Zgromadzeniu Ogólnym Związku , 
- w Koncercie Jasnogórskiego Chóru Chłopięcego w Kościele Parafialnym w 
Konopiskach, 
- w otwarciu nowej placówki SKOK Kasa JOWISZ, 
- w delegacji do gminy zaprzyjaźnionej Hanstein – Rusteberg na obchody 150 
rocznicy  istnienia straŜy, 111 rocznicę związku straŜy Rustefelde jak równieŜ 20 
rocznice  młodzieŜowej straŜy poŜarnej, 
- w spotkaniu członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Bractwo Kuźnic” w 
sprawie oceny  wniosków, 
- w spotkaniu w ramach Międzynarodowego Roku Lasów 2011 organizowanego 
przez  Nadleśnictwo Herby. 
 


