
Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami (24.01.2018– 20.03.2018 r.) 

 

1. Zawarto umowę na zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP  

w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły” 

2. W trakcie postępowania przetargowego jest zadanie „Budowa chodnika na 

odcinku Jamki do szkoły w Korzonku”  

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

4. Ogłoszono przetarg na sprzedaż działek budowlanych stanowiących 

własność gminy Konopiska.  

5. Odbyła się kontrola na zakończenie projektu pt. Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa 

wraz z salą gimnastyczną  i łącznikiem). Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. 

6. Złożono sprawozdanie końcowe na kwotę 6 609,30 zł. wraz z projektem 

Lokalnego Programu Rewitalizacji do oceny przez Zespół ds. rewitalizacji 

w Urzędzie Marszałkowskiem Woj. Śląskiego. 

7. Udzielono pomocy OSP Wąsosz – Łaziec oraz Parafii Katolickiej pw. Św. 

Walentego  w przygotowaniu  wniosków o płatność dla zrealizowanych  

w 2017 r. operacji   w ramach PROW 2014-2020. 

8. Złożono do Wojewody Śląskiego wniosek o zwrot z budżetu państwa 

części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego  

w 2017r. Wnioskowany zwrot   89 802,15 zł. 

9. Rozliczono dotacje wszystkich organizacji pozarządowych za 2017 rok   

w wys. 237 655,00 zł. 

10. Podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac 

społecznie użytecznych (7 osób) oraz robót publicznych (2 osoby). 

11. Zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs na wsparcie zadań publicznych 

dla organizacji pozarządowych na kulturę i sport. Podpisano umowę  
z pięcioma organizacjami  i stowarzyszeniami na kwotę 278 278,00 zł. 

12. Podpisano umowę z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników  na kwotę 24 243,00zł z  Funduszu 

Pracy.     

 

W tym czasie wójt  uczestniczył : 

 

1. w naradzie rocznej zorganizowanej przez Komendę Miejską Policji  

w Częstochowie , 

2. Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia e – Region, 



3. w obchodach Dnia Babci i Dziadka, 

4. w zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP Wąsosz – Łaziec, 

Konopiska, Jamki, 

5. w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ, 

6. w naradzie rocznej z Komendantem Komisariatu Policji w Blachowni, 

7. w uroczystościach związanych z rozdaniem Statuetek Starosty 

Częstochowskiego, 

8. w Zgromadzeniu Ogólnym Porozumienia Gospodarczo Turystycznego 

Gmin Górnej Małe Panwi i Górnej Liswarty, 

9. w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD Bractwo Kuźnic, 

10. w spotkaniu zorganizowanym przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę 
w Częstochowie dotyczącym zmian w Kodeksie Wyborczym, 

11. w spotkaniu z poseł Lidią Burzyńską, 
12. w posiedzeniu Rady Parków Krajobrazowych w Będzinie, 

13. w gminnych obchodach Dnia Kobiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


