
Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami (23.05.2020r.– 07.07.2020r.) 

 

1. Wydano 13 decyzji o warunkach zabudowy. 

2. Wydano 8 decyzji na zajęcie pasa drogowego. 

3. W trakcie realizacji są następujące inwestycje: 

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 

16B, 

- budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii. 

4. Wybrano do dofinansowania wniosek SP w Rększowicach dotyczący 

modernizacji/doposażenia szkolnej stołówki. Wysokość przyznanej dotacji 

44 000 zł. 

5. Złożono wniosek o objęcie Gminy Konopiska w 2020 r. dopłatą ze 

środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej oraz otrzymano informację o zakwalifikowaniu 

wniosku do dofinansowania. Wnioskowana kwota dopłaty 717 811 zł.  

6. Otrzymano informację o przyznaniu Gminie Konopiska 619 701 zł. w 

ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych (na chwilę obecną nie są 

znane zasady programu  i wykorzystania dofinansowania). 

7. Złożono wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w 

podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 

2020/2021 w kwocie: 100 223,54 zł. 

8. WFOŚiGW w Katowicach wyraził zgodę na udzielenie 200 000 zł. 

pożyczki na realizację zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła  

w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach 

Programu Ograniczania Emisji dla Gminy Konopiska - etap II". 

9. Przeprowadzono zmiany organizacyjne urzędu polegające na podziale 

Referatu Gospodarki i Rozwoju. Utworzono drugi referat o nazwie  Referat 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

10. Zakończono postępowanie przetargowe:  



-Zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904  

w miejscowości Aleksandria- etap III” 

-Zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

907 w miejscowości Korzonek – etap I” 

11. Wydano 5 decyzji na podział nieruchomości. 

12. Ogłoszono przetarg na sprzedaż działek budowlanych. 

13. Zawarto 4 akty notarialne na sprzedane w wyniku postępowania 

przetargowego działki. 

14. Umorzono czynsz dzierżawny 23 dzierżawcom mienia komunalnego na 

podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Konopiska nr 27/2020 z 7 kwietnia 

2020r. w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla 

przedsiębiorców z uwagi na ogłoszenie pandemii COVID- 19. 

15.  Wydano 1 decyzję w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew. 

16. Wydano 1 decyzję w sprawie wyrażenia zgody i odmowy wyrażenia zgody 

na usunięcie drzew. 

17. Wydano 1 decyzję w sprawie nakazania usunięcia odpadów z miejsc 

nieprzeznaczonych do magazynowani. 

18. Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

19.  Zawarto 1 umowę o dofinansowanie wymiany starego źródła ciepła. 

 

 

W tym czasie uczestniczyłem: 

-  we wręczeniu pamiątkowych koszulek i medali mieszkańcom naszej gminy, 

którzy brali udział w ogólnopolskiej akcji „Wirtualny bieg o Monte Cassino” 

 

- we wręczeniu pakietów pomocowych dla samorządów z Funduszu Inwestycji 

Samorządowych, 

 

- w sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w formie 

online.  


