
Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami (29.02.2020r.– 22.05.2020r.) 

Referat oświaty, sportu i funduszy zewnętrznych 

 

1. Pozytywnie rozliczono zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej  

(przy cmentarzu)  w Konopiskach w ramach PROW 2014-2020 (kwota 

dofinansowania z UE 366 102 zł.) 

2. Złożono wniosek o udzielenie pożyczki w wysokości 200 000 zł. ze 

środków WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. Modernizacja źródeł 

ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska  

w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II.  

3. Złożono wniosek na doposażenie/ modernizację szkolnych stołówek  

i jadalni w ZSP  w Rększowicach i SP w Jamkach-Korzonku na kwotę  

81 474 zł., w tym wnioskowana dotacja 65 179,20 zł. 

4. Złożono wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych 

w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r.; wysokość zwrotu 91 063,20 zł. 

5. Zawarto umowę na realizację projektu pn. Zdalna Szkoła. Wysokość 

otrzymanego dofinansowania 59 980 zł. (100% wydatków 

kwalifikowanych). 

6. Dokonano w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Katowicach oceny 

pracy dyrektora ZSP w Aleksandrii.  

7. Dokonano cząstkowej oceny pracy dyrektora SP w Konopiskach. 

8. W związku z rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID – 19 przedłużono okres kadencji dyrektorów ZSP w Aleksandrii  

i SP w Konopiskach do 31.08.2021r. 

9. W związku z epidemią COVID-19 wydałem zarządzenie w sprawie 

szczególnej organizacji pracy urzędu zapewniającej bezpieczeństwo 

mieszkańcom i pracownikom. Zmieniono godziny pracy urzędu, 



wystawiono skrzynkę na pisma przed drzwi wejściowe, zamknięto kasę. 

Zminimalizowano bezpośrednią obsługę mieszkańców zalecając kontakt  

mailowy i telefoniczny. 

10. Podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie  

jednej osoby w ramach robót publicznych. 

11. W trakcie postępowania przetargowego jest zadanie:  

-  ” Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości 

Aleksandria – etap III” 

-  „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości 

Korzonek – etap I” 

12. Zakończono postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Budowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 

16B”  

13. Wydano 9 decyzji na podział gruntów. 

14. Ogłoszono przetarg na sprzedaż działek budowlanych i przemysłowych. 

15. Podwyższono czynsze najemcom lokali mieszkalnych z dniem 1 maja 

(opłata za śmieci). 

16. W wyniku przetargu sprzedano 2 działki budowlane w Konopiskach. 

17. W związku z epidemią COVID-19 udzielono pomocy 20 przedsiębiorcom 

prowadzącym działalność na nieruchomościach stanowiących własność 
gminy. 

18. Wydano 7 decyzji na zajęcie pasa drogowego. 

19. Wydano 8 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 

20. Wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

21. Wydano 2 decyzje w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie drzew. 

22. Wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia postępowania o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

23. Wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. 

24. Zawarto 1 umowę dotacji do wymiany starego źródła ciepła. 

25.  Wydano 7 decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych i odsetek. 

26. Wydano 20 decyzji dotyczących podatku od środków transportowych. 

27. Wydano 34  decyzje dotyczących zwrotu podatku akcyzowego za ON. 

28.  W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania urzędu gminy oraz 

gminnych jednostek organizacyjnych w okresie wprowadzonego na terenie 



kraju stanu epidemii w okresie od 8 maja 2020 r. zakupione zostały 

następujące środki ochrony: 

- rękawiczki nitrylowe w ilości 2500 sztuk (rozmiary M, L i XL); 

- przyłbice ochrony twarzy w ilości 30 sztuk; 

- płyn dezynfekcyjny do rąk w ilości 150 litrów; 

- płyn dezynfekcyjny do powierzchni w ilości 30 litrów. 

29. Ponadto z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Częstochowie przetransportowano do magazynu gminnego płyn do 

dezynfekcji rąk i powierzchni w ilości 400 litrów, który Wojewoda Śląski 

przekazał z przeznaczeniem na żłobki, kluby dziecięce, przedszkola oraz 

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. 

 

W tym czasie uczestniczyłem: 

- w zebraniu sprawozdawczym OSP Rększowice, 

- w spotkaniach w firmą „Szymbud”, 

- w posiedzeniu Rady Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego  

w Będzinie, 

- w spotkaniu z Wojewodą Śląskim w Katowicach. 

 

 

 

 


