
Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami (28.04.2020r.– 22.06.2021r.) 

 

1. Otrzymano 140 500 zł. dofinansowania z Ministerstwa Sportu do zadania pn. 

Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii. Ogółem gmina  

w latach 2019-2021 otrzymała 1 340 500 zł. dofinansowania do 

przedmiotowego zadania. 

2. Złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach wniosek o udzielenie pożyczki w wysokości  

200 000 zł. na zadanie pn. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach 

jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu 

Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III.   

3. Złożono do WFOŚiGW w Katowicach wniosek pn. Termomodernizacja 

budynku OSP w Jamkach. Wartość zadania wyniosła 99 576 zł., w tym 

wnioskowana dotacja 30 000 zł. oraz wnioskowana pożyczka 69 576 zł. 

4. Wydano 8 decyzji na podział nieruchomości. 

5. Zawarto 5 aktów notarialnych na sprzedane  działki. 

6.  Ogłoszono kolejny przetarg na sprzedaż 4 działek budowlanych przy  

ul. Szmaragdowej. 

7. Wydano 1 decyzję w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości  ciekłych. 

8. Ogłoszono przetarg  na utwardzenie placu w Rększowicach na działce nr 

ewid. 345/3. 

9. Wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

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

nieprzeznaczonych do ich składowania. 



11.  Wydano 1 decyzję w sprawie naliczenia kary za przekazanie po terminie 

kwartalnego sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

12. W ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otwarto punkt konsultacyjny  

programu „Czyste Powietrze”. 

13. Przystąpiono do realizacji polecenia wojewody dotyczącego organizacji 

transportu na szczepienia Covid-19 osób niepełnosprawnych i mających 

trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. 

14. Przystąpiono do realizacji polecenia wojewody dotyczącego podjęcia działań 

promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych 

mieszkańców gminy. 

15. Ogłoszono konkurs na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki  

i Rozwoju. 

16. Wydano 7 decyzji dotyczących umorzeń podatku i 87 decyzji zmieniających 

wymiar podatku. 

17. Wydano 13 decyzji na  zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników. 

18. Wydano 338 upomnień dotyczące podatków (NRL) dla osób fizycznych,  

6 upomnień dla osób prawnych oraz 429 upomnień dotyczących gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

19. Wydano 8 decyzji ustalających podatek od środków transportowych. 

20. Złożono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej  

z rezerwy w roku 2021 na  pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla ZSP  

w Rększowicach w 2021  r. na kwotę 83 672 zł.  

21. Podpisano arkusze organizacyjne na rok szkolny 2021/2022 dla  

5 przedszkoli, 3 szkół podstawowych i 4 zespołów szkół z gminy Konopiska.   



22.  Złożono wniosek o przyznanie dotacji celowej na wyposażenie szkół  

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 

2021/2022 na kwotę 121 015,23 zł 

23. Złożono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej  

z rezerwy  w roku 2021 z tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia  

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach 

oświatowych w szkołach/placówkach publicznych prowadzonych 

(dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego dla ZSP  

w Aleksandrii na kwotę 79 197 zł. 

24. W trakcie realizacji jest zadanie pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego w Konopiskach przy ulicy Przemysłowej 16B” 

25. Zakończono i odebrano roboty budowlane przy przebudowie ganku świetlicy 

w Łaźcu. 

26. Zakończono i odebrano  roboty budowlane przy zadaniu „Przebudowa drogi 

gminnej i parkingu przy szkole w Łaźcu”. 

27. Wydano 7 decyzji o warunkach zabudowy, 1 decyzję inwestycji celu 

publicznego i 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego. 

28.  Podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych  chodnika  w Wąsoszu. 

29. Trwa wykaszanie poboczy dróg gminnych. 

30. Wykonano przeglądy techniczne   na gminnych placach zabaw,  w obrębie 

szkół oraz na  terenie GCKiS. 

 

W tym czasie uczestniczyłem: 

- w Mistrzostwach Wojsk Obrony Terytorialnej, 

- w spotkaniu online Starosty Częstochowskiego z Burmistrzami i Wójtami Powiatu 

Częstochowskiego, 

- w jubileuszu 100 –lecia mieszkanki Wygody, 



- w uroczystym podsumowaniu plebiscytu na najlepszego sportowca, trenera  

i działacza 2020r. zorganizowanym przez Regionalną Radę Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego w Częstochowie, 

- w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ, 

-w konsultacjach online z samorządami województwa śląskiego  

z przedstawicielami Biura Wojewody Śląskiego, 

- w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, 

- w Mistrzostwach Polski w Szermierce, 

- w Memoriale Lekkoatletycznym im. Ireny Szewińskiej , 

- w spotkaniu z prezesami i naczelnikami OSP z terenu gminy. 

 


