
Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami (08.07.2020r.– 21.08.2020r.) 

  

1. Wydano 5 decyzji o warunkach zabudowy. 

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

3. Wydano 6 decyzji na zajęcie pasa drogowego. 

4. Zawarto umowę na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Wygoda. 

5. W trakcie realizacji są następujące inwestycje: 

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 

16B, 

- budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii, 

- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości 

Korzonek etap I. 

-przekazano plac budowy chodnika w przy drodze wojewódzkiej nr 904 w 

Aleksandrii. 

6. Zawarto umowę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację 

zadania pn.  "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych 

na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczania Emisji dla 

Gminy Konopiska - etap II". Wysokość udzielonej pożyczki 200 000 zł.  

7. Złożono do Wojewody Śląskiego wniosek o przyznanie Gminie 

Konopiska 619 701 zł. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. 

8. Złożono do Wojewody Śląskiego wniosek dot. budowy ul. Szmaragdowej 

w Konopiskach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość 

zadania 3 336 570 zł., w tym dofinansowanie 1 668 285 zł. 

9. W ramach zadania dot. budowy sali gimnastycznej przy ZSP w 

Aleksandrii złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o 

wypłatę I transzy dofinansowania w 2020 r. w wysokości 318 774 zl. 



10. Poinformowano Wojewodę Śląskiego oraz sołtysów o wysokości 

funduszu sołeckiego w 2021 r., który wyniesie 427 365,22 zł. 

11. Otrzymano informację o wybraniu do dofinansowania projektu pt. 

Zdrowy pracownik w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS). Wartość 

projektu 209 086,26 w tym dofinansowanie 183 995,90 zł. 

12. Wydano 9 decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej w miejscowości 

Konopiska ul. Źródlana. 

13. Wydano 4 decyzje na podział nieruchomości. 

14. Sprzedano 3 działki budowlane, 2 w miejscowości Konopiska, 1 w 

miejscowości Aleksandria. 

15. Podpisano 2 umowy dofinansowania do utylizacji azbestu. 

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

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

18. Wydano 19 decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych i odsetek.  

19. Wydano 65 decyzji zmieniających wymiar podatku. 

20. Wystawiono 523 upomnienia dotyczące podatków od os. fizycznych i os. 

prawnych. 

21. Wystawiono 424 upomnienia dotyczące gospodarki odpadami 

komunalnymi, 76 upomnień dotyczących opłaty adiacenckiej i 44 

upomnienia dotyczące podatku od środków transportu. 

 

 

Ponadto uczestniczyłem: 

-  w spotkaniu z sołtysami w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 rok 

- w Walnym Zgromadzeniu Członków Banku Spółdzielczego w Konopiskach 

- w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ Konopiska 

  

 


