
Informacja o pracy wójta pomiędzy sesjami (21.05.2022r.– 21.06.2022r.) 

 
1. Podpisano 1 umowę o dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego z 

eternitu  

2. Wydano 1 decyzję w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew  

3. Podpisano 3 umowy o dofinansowanie wymiany źródła ciepła 

4. Rozpoczęto procedurę przesiedlenia lokatorów do nowo wybudowanego 

budynku socjalnego przy ul. Przemysłowej 16 B 

5. Wydano 4 umowy najmu lokatorom, kolejne są przygotowywane 

6. Wydano 5 decyzji na podział nieruchomości 

7. Zakończono postępowanie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku 

użyteczności publicznej w Konopiskach ( budynek wielofunkcyjny przy ul. 

Lipowej) 

8. W trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg na zadanie pn. „ Modernizacja 

oświetlenia ulicznego na terenie gminy Konopiska” 

9. Ogłoszono postępowanie na zadanie „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego 

budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora 

w Konopiskach”. 

10. Wydano 41 decyzji dotyczących ustalenia wymiaru podatku dla osób 

fizycznych, 3 decyzje określające podatek od osób prawnych, 7 decyzji 

określających wymiar podatku od środków transportowych oraz 55 decyzji 

zmieniających wymiar podatku 

11. Wystawiono 257 upomnień dotyczących podatków (N,R,L) os. fizycznych i 

osób prawnych, 29 tytułów wykonawczych, 6 upomnień za zajęcie pasa 

drogowego oraz 18 wezwań do zapłaty czynszu.  

12. Złożono wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy 

dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” dla szkół: 

• SP w Aleksandrii w wys.   35 000 zł 



• SP w Jamkach-Korzonku  w wys.  35 000 zł 

• SP w Konopiskach     w wys.     35 000 zł 

• SP w Rększowicach   w wys.     23 728 zł 

• SP w Łaźcu    w wys.  35 000 zł 

         Łączna wnioskowana kwota  163 728 zł. 

13. Złożono wniosek o dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki  

i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w łącznej kwocie: 83 979,31zł. 

14. W trakcie realizacji są zadania : 

• budowa ulicy Szmaragdowej w Konopiskach. 

• przekazano wykonawcy plac budowy - dot. zadania  „Termomodernizacja 

budynku użyteczności publicznej w Konopiskach ( budynek 

wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)” 

15. Zadanie zakończone: 

• budowa chodnika w miejscowości Jamki. 

16. Wydano  

• 1 decyzję o zajęciu pasa drogowego, 

• 1 decyzję w sprawie przeniesienia decyzji na zajęcie pasa drogowego, 

• 2 decyzje o warunkach zabudowy. 

17. Złożono wnioski: 

• 27 maja br. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w 

Katowicach  na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku 

OSP Wąsosz – Łaziec w miejscowości Wąsosz”.   

Planowana wartość zadania wynosi: 99 343,07 PLN 

dotacja z WFOŚ i GW Katowicach: 49 671,00 PLN 

wkład własny: 49 672,07 PLN  

  



• w dniu 15 czerwca br. otrzymano wstępną promesę z Rządowego 

Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację 

zadania pn. „Budowa/ rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie 

Konopiska”  

Planowana wartość inwestycji 1 087 909,11 PLN  

w tym wartość wstępnej promesy 979 118,20 PLN  

wkład własny 10%  tj. 108 790,91 PLN 

• w dniu 15 czerwca br. otrzymano wstępną promesę z Rządowego 

Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację 

zadania pn. „Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z 

wyodrębnionym oddziałem żłobkowym, z zespołem żywieniowym” 

Planowana wartość inwestycji 10 323 347,85 PLN  

w tym wartość wstępnej promesy 8 774 845,67 PLN  

wkład własny 15%  tj. 1 548 502 ,18 PLN 

 

W tym czasie uczestniczyłem: 

- w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Strażaka zorganizowanych 

przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 

- w Mistrzostwach Polski Młodzików w szermierce 

- w obchodach Dnia Dziecka z Kołem Wędkarskim nad zbiornikiem „Pająk” 

- w wyjazdowym posiedzeniu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i 

Kanalizacji 

- w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w 

Strzyżowicach 

- w posiedzeniu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego w Jaroszowicach  

 

 


