
Informacja o pracy wójta między sesjami w okresie od  grudnia 2017r. do 

23 stycznia 2018r. 

1. W trakcie postępowania przetargowego są następujące zadania:  

- budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz  

z przebudową istniejącego budynku szkoły, 

-  budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku. 

2. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach. 

3. Złożono sprawozdanie z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych za 2017r. 

4. Złożono sprawozdanie dotyczące rejestru działalności regulowanej  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych za 2017r. 

5. Złożono sprawozdanie dotyczące zbiorczego zestawienia danych  

o rodzaju i ilości odpadów i sposobach gospodarowania nimi za 2017r. 

6. Złożono sprawozdanie dot. inwestycji zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi 

za 2017r. 

7. Zawarto 1 umowę dotacji do wymiany pokrycia dachowego z eternitu. 

8. Zawarto 6 umów dotacji do wymiany starych źródeł ciepła. 

9.  Wydano 1 decyzję w sprawie odmowy określenia środowiskowych 

uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. 

10.  Wydano 1 decyzję w sprawie odmowy nakazania właścicielowi 

przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń 
zapobiegających szkodom. 

11. W okresie  od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.złożono 392 wnioski do 

Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej. Spośród 

nich, założyło działalność gospodarczą 67 przedsiębiorców a zakończyło  

47 przedsiębiorców z terenu naszej gminy. 

12. Zawarto akt notarialny na sprzedaż działki w Konopiskach przeznaczonej 

pod różnorodną działalność gospodarczą. 

13.  Zlecono operaty szacunkowe na nieruchomości przeznaczone do zbycia  

i nabycia w 2018 r. 

14. Złożono wniosek o płatność końcową w ramach projektu pn. 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach 

(Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem). 

Wnioskowana kwota dotacji z UE do wypłaty 154 666,97 zł. 



15. Przeprowadzono konsultacje społeczne Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Konopiska oraz złożono sprawozdanie okresowe z 

realizacji projektu. Wnioskowana kwota  I transzy dotacji to 15 420,00 zł.  

16. Przyjęto od OSP Wąsosz-Łaziec rozliczenie dotacji udzielonej na 

przebudowę budynku remizy OSP. Dotacja została rozliczona prawidłowo 

(wykorzystano 64 393,67 zł.)  

17. Rozliczono  dotację celową dot. podręczników za rok 2017: 

- otrzymano: 138 433,84 zł 

- wykorzystano: 125 237,97 zł 

- zwrot do wojewody: 13 195,87 zł 

18. Rozliczono środki  finansowe w wys. 97 752,00 zł, które gmina otrzymała 

na realizację programu „Aktywna tablica” (kwota całkowita projektu 

123 504,80).   

19. Rozliczono środki finansowe w wys. 26 480,00 zł, które gmina otrzymała 

na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (kwota 

całkowita projektu 33 179,47).   

20. Rozliczono środki finansowe w wys. 25 150 zł, które gmina otrzymała na 

wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach (kwota 

całkowita projektu 25 150).   

21. Rozliczono środki finansowe w wys. 48 440 zł z  Funduszu Pracy  

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników. 

22.  Złożono wniosek na kwotę 50 225 zł  w ramach Rządowego programu 

wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły  

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki  

w szkołach – „Bezpieczna+”  (kwota całkowita projektu 62 931).   

 

 

 


