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Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami (19.06– 13.08.2019 r.) 

 

1. Rozstrzygnięto konkurs  na stanowisko dyrektora SP im. Jana Pawła II  

w Łaźcu. Na dyrektora wybrano panią Magdalenę Wronkowską. 
2. Przeprowadzono egzamin dla nauczyciela ubiegającego się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

3. Otrzymano płatność końcową w wysokości 13 658,86 w ramach projektu 

pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej 

(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni) i  tym samym rozpoczęto 5-cio 

letni okres trwałości. 

4. Zawarto umowy na realizację sześciu wniosków w ramach 

Marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 r. Wysokość 
przyznanej dotacji 60 tys. zł. 

5. Uzyskano informację o przyznaniu Gminie Konopiska 1 340 500,00zł. 

dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki do budowy sali 

gimnastycznej w Aleksandrii.  

6. Zawarto umowę z GLKS LOT Konopiska na realizację zadania 

publicznego pn. Pożegnanie lata z Lotem. Wysokość dotacji 10 000 zł. 

7. Wydano 9 decyzji dot. umorzenia zaległości podatkowych. 

8. Wydano  74 decyzje zmieniające wymiar podatku na 2019 r., 

9. Wydano 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych. 

10. W trakcie realizacji są zadania:  

- „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz   

z przebudową istniejącego budynku szkoły”  

-„Odbudowa drogi gminnej nr 628037S ul. Rolnicza w Konopiskach 

w km 0+000-0+320 – etap I” 

-„Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach” 

- „Remont drogi nr 628009S (ul. Zielonej) w Aleksandrii Pierwszej” 

- „Odbudowa drogi gminnej nr 628009S ul. Zielona w Aleksandrii II 

w km  1+000 – 1+370” 

11. Zakończono realizację zadania pn. Przebudowa z rozbudową części 

budynku Szkoły Podstawowej w  Konopiskach związanej ze zmianą 
sposobu użytkowania na przedszkole” 

12. W trakcie postępowania przetargowego jest zadanie pn. „Świadczenie 

usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych 

odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska” 



2 

 

13. Zawarto 12 umów dotacji do poniesionych kosztów wymiany źródeł 

ciepła.  

14. Wydano 3 decyzje w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew. 

15. Wydano 5 zaświadczeń o zmianie wpisu do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

16. Wydano 9 decyzji podziałowych. 

17. Wydzielono działkę na poszerzenie drogi w obrębie Rększowice. 

18. Wykonano operaty szacunkowe na nieruchomości przeznaczone do 

zbycia. 

19. Zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

20. Ogłoszono przetarg na sprzedaż działek budowlanych. 

21. Wydano 10 decyzji o warunkach zabudowy.  

22. Wydano 2 decyzje celu publicznego. 

23. Wydano 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego. 

24. Wydano 1 decyzje na wykonanie zjazdu. 

 

 

W tym czasie wójt uczestniczył: 

- w uroczystościach zakończenia roku szkolnego, 

- w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Dąbrowie Zielonej, 

- w spotkaniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w sprawie planu 

ochrony parku Lasy Górnej Liswarty, 

- w posiedzeniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin  

i Powiatów, 

- w spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. utworzenia Województwa 

Częstochowskiego, 

- w spotkaniu roboczym członków Porozumienia Gospodarczo – Turystycznego 

Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty, 

- w spotkaniu grupy zakupowej w sprawie energii, 

- w uroczystościach związanych z obchodami święta Policji w Częstochowie, 

- w spotkaniu z sołtysami w sprawie funduszu sołeckiego na 2020r. 

- w pikniku zorganizowanym przez LOT Konopiska z okazji 70 – lecia 

rozegrania pierwszego meczu, 

- w Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych, 

- w Mistrzostwach Europy Modelarstwa FSR nad zalewem Pająk, 

- w obchodach jubileuszu 100- lecia mieszkanki naszej gminy. 

 


