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Sprawozdanie  
z realizacji spraw bieżących w okresie 

30.11.2017 24.10.2017 



Prace nad projektem budżetu miasta 

Okres od 24.10.2017 do 15.11.2017 to czas 
intensywnych prac nad budżetem miasta na rok 2018. 

Projekt budżetu w ustawowym terminie został 
przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach. 



Stan finansów Gminy Koniecpol – 
porównanie rok 2014 i 2017 

33 618 732,39 zł 

46 869 828,13 zł 

16 242 470,36 zł 

5 811 414,57 zł 

ROK 2014 ROK 2017

Budżet Zadłużenie



Projekt budżetu miasta na 2018 rok 
  

 Dochody w 2018 roku zaplanowano w kwocie 
46,03mln zł, a wydatki w kwocie 49,71mln zł. 

  Deficyt budżetu wyniesie 3,68mln zł, co stanowi 
około 8% planowanych dochodów i zostanie pokryty 

planowanymi przychodami z pożyczki  
w kwocie 3,68 mln zł. 

  
 



Projekt budżetu miasta na 2018 rok 
  

 Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych 
planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od 

planowanych dochodów bieżących – reguła ta została 
zachowana w projekcie budżetu na rok 2018. 



Projekt budżetu miasta na 2018 rok 
Lp. Dział Rozdz. 

Nazwa zadania inwestycyjnego 

 

Łączne koszty w 

zł 

1 010 01078 Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol 215 800,00 

2 600 60016 Koncepcja budowy dróg gminnych 800 000,00 

3 630 63003 
Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w 

Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap 
250 000,00 

4 700 70005 Wykup gruntów 50 000,00 

5 750 75023 
Rozwój E-Usług w Mieście i Gminie Koniecpol - szansą na 

nowoczesność 
168 029,24 

6 801 80101 Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 2 350 000,00 

7 801 80195 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i 

zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole  Szkół Nr 

2 

3 014 313,55 

8 900 90001 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. 

Żeromskiego-Chrząstowska 
1 143 038,51 



Projekt budżetu miasta na 2018 rok 
9 900 90001 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej 

w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap 
7 704 000,00 

10 900 90001 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej 

w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w 

Koniecpolu 

2 431 403,12 

11 900 90095 
Przebudowa Targowiska w Koniecpolu na centrum aktywności 

lokalnej 
1 581 623,89 

12 900 90095 Place zabaw i otwarte strefy aktywności fizycznej 50 000,00 

13 900 90095 Wdrożenie do realiacji planu gospodarki niskoemisyjnej 20 000,00 

14 921 92109 

Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy 

Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-

Kulturalnego  

3 075 384,00 

15 921 92109 
Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego  w Koniecpolu  

ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej 
294 037,50 

RAZEM 21 147 629, 81 



Promocja gminy 
 Realizowany program naprawczy ograniczał działania 

w zakresie promocji i wydatkowania środków na 
politykę informacyjną, która prowadzona jest do tej 

pory bezkosztowo. 

 W bieżącym miesiącu rozpoczęto prace nad promocją 
gminy w wydawnictwach ponadlokalnych. 

  



Promocja gminy 
  

 Podjęto starania nad umieszczeniem informacji o gminie 
w „Informatorze Gmin Powiatu Częstochowskiego”. 

 Przygotowano we własnym zakresie stosowny materiał. 

 Współpraca przy przygotowaniu Informatora nie 
wiąże się ze strony Urzędu z żadnymi kosztami. 



Promocja gminy 
  

 W zakresie polityki informacyjnej poszerzono zakres 
informacji przekazywanych mieszkańcom na stronie 

internetowej Urzędu. 
  



Rozwój przedsiębiorczości w gminie  
  

 Podjąłem działania na rzecz powstania w naszej 
gminie forum współpracy i kooperacji firm, gminy, 

osób mających wpływ na rozwój. 

 Efektem jest kolejne spotkanie przedsiębiorców, tym 
razem organizowane już przez jedną z lokalnych firm 

 dnia 12 grudnia br. 
 

  



Pozostałe sprawy bieżące 



24 
października 

2017  
 

Platanowa 

Aleja 

w Koniecpolu 

  

 

 

 Z okazji 25-lecia działalności firma TechnoNICOL ufundowała 
przed Przychodnią Miejską w Koniecpolu aleję złożoną z 25 
platanów.  

 TechnoNICOL – największy europejski producent pokryć 
dachowych oraz materiałów izolacyjnych obchodzi 25-lecie 
swojej działalności. Firma wspiera działalność wielu lokalnych 
społeczności i realizuje projekty przyjazne dla ludzi 
i środowiska naturalnego. Wsparła również odbudowę 
zniszczonego przez wichurę budynku Zespołu Szkół nr 1 
w Koniecpolu, sfinansowała remont łazienki dla osób 
niepełnosprawnych w tej szkole oraz udzieliła wsparcia przy 
remoncie budynku Przedszkola nr 1. 

  



24 
października 

2017  
  

Pasowanie na 
przedszkolaka 

  
 

 W dniu 24 października 2017 r., w Przedszkolu nr 1 
w Koniecpolu, odbyło się uroczyste pasowanie na 
przedszkolaka, w którym wziął udział Honorowy Obywatel 
Miasta Koniecpol, prezes firmy TechnoNICOL – Pan Zbigniew 
Kalinowski. 

  

  

  

  



10 -11 
listopada 2017  

Święto 

Odzyskania 

Niepodległości 

 

 99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości 
obchodziliśmy w Koniecpolu przez dwa dni. 

 Uroczystości rozpoczęła, w piątek 10 listopada, 
wieczornica przygotowana przez nauczycieli  
i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. Licznie przybyli 
goście mogli prześledzić historię Koniecpola  
w spektaklu pt. „Współczesna podróż z Tobą do 
przeszłości i teraźniejszości Koniecpola”. Młodzież 
wcieliła się w postaci znamienitych mieszkańców 
naszego miasta, w tym Aleksandra Potockiego, 
Michała i Henryka Potockich, ułana Bielaka - Jana 
Pytlewskiego, czy Zygmunta Żuchowskiego. 

 W sobotę 11 listopada uroczyste obchody Święta 
rozpoczęły się mszą św. w intencji ojczyzny, którą  
w kościele św. Michała odprawił ks. prałat Kazimierz 
Bogdał. 

  







Informacja na temat środków 
zewnętrznych pozyskanych przez gminę 

 

 

Według stanu na dzień 30 listopada 2017 r. 



Projekty finansowane  
ze środków zewnętrznych 

 Według stanu na listopad 2017r. zgłosiliśmy do instytucji 
dotujących aż 15 projektów unijnych, w tym 8 projektów już 
uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 Dwa kolejne projekty zostały dofinansowane z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego 

Rybactwo i Morze. 

  



Przedsięwzięcia finansowane  
ze środków unijnych – pozyskane dotacje 



Przedsięwzięcia finansowane  
ze środków unijnych – pozyskane dotacje 



Zgłoszone projekty unijne w konkursach, 
pozostające na etapie oceny formalnej lub merytorycznej – 

według stan na dzień 30.11.2017r. 

 



Zgłoszone projekty unijne w konkursach, 
pozostające na etapie oceny formalnej lub merytorycznej – 

według stan na dzień 30.11.2017r. 

 



Rewitalizacja zdegradowanego budynku 
położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 na 

potrzeby świetlicy środowiskowej 
 W dniu dzisiejszym uzyskano informację o wyborze do dofinansowania 

kolejnego projektu w ramach Działania 10.3. Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych, Poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. 

 Pozyskano bezzwrotną dotację w wysokości 245 888,50 zł z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

  



 
 

Projekty finansowane  
ze środków zewnętrznych 

 Z danych wynika, iż od poprzedniego roku gmina 
pozyskała środki unijne na realizację  10 projektów   
w kwocie ponad 10 mln zł oraz środki krajowe na 
realizację 4 projektów za kwotę ponad 6,8 mln zł. 

Kolejne złożone wnioski opiewają na wartość  
10 mln zł. 

  



Finansowanie 
ze środków zewnętrznych 

 Pozyskuję wszystkie możliwe bezzwrotne dotacje. 

 Zgłaszam wnioski o dofinansowanie w kolejno ogłaszanych 
naborach i to zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych. 

Jak wiadomo są to konkursy i konkurencja jest duża, ale 
udało nam się pozyskać dotacje na znaczną ilość wniosków. 
Część wniosków pozostaje jeszcze na etapie oceny formalnej 

lub merytorycznej.  
  



Udrożnienie przepustu w Łysinach 
 Mieszkańcy zgłosili potrzebę udrożnienia przepustu drogowego pod ulicą Zieloną 

na rzece Łysinka. Istniejący przepust był wybudowany z kręgów betonowych 
i odprowadzał wodę z kierunku  stawów rybnych w miejscowości Łysiny, który 
zatamowały bobry na długość ok. 2,5 m. Gmina dokonała remontu przepustu 

poprzez odkopanie i oczyszczenie oraz ułożenie dodatkowej rury w celu 
zwiększenia przepływu wody.  

  

  



Sprawozdanie  
z realizacji inwestycji w okresie 

30.11.2017 24.10.2017 



Inwestycje 
 W dniu 27 listopada 2017r. dokonano odbioru końcowych robót budowlanych polegających na 

przebudowie budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu przy ul. Tarchalskiego 2. 

 Koszt inwestycji wynosi brutto: 510.000,00 zł.  

 Zadanie dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020  
 w kwocie 357 081,53zł.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Środki unijne na dokończenie zaniechanej 
 w przeszłości przebudowy remizy strażackiej 

na Chrząstowie 
  Pozyskaliśmy dofinansowanie na projekt pn. „Rewitalizacja 

zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w 
Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego”. 

 Zarząd Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 i 
poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie 

działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary 
wiejskie i rybackie, przyznał gminie dotację w wysokości 2 910 049 zł z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa, co 
stanowi 95% kosztów inwestycji. 

  

  



Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej 
straży pożarnej położonego w Koniecpolu  

ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-
Kulturalnego 

  

 W dniu 21 listopada br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie 
robót budowlanych. 

  Po rozbudowie i przebudowie, powstanie budynek na planie litery „L”, 2 - 
kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Część parterowa obiektu podzielona 
została na dwie połączone ze sobą części, centrum społeczno-kulturalne oraz 

OSP. Na  piętrze znajdą się pomieszczenia wykładowe i sale dydaktyczne 
budynku centrum kultury.  

 Zakres prac do wykonania obejmuje również budowę placu zabaw dla dzieci. 

  



Inwestycje 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego – 

Chrząstowska 

 

Zadanie w trakcie realizacji. 

Łączny koszt robót budowlanych wynosi brutto 1.050.754,34 zł, termin zakończenia prac 

mija dnia 31.05.2018 r. Inwestycja dofinansowana ze środków EFRR w ramach RPO WSL 

2014-2020 w wysokości do 548.285,75 zł. 

 



Inwestycje 
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej  

w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap 

 Dwukrotnie (w miesiącach czerwiec i wrzesień), przeprowadzono postępowania na realizację 

inwestycji. W obydwu przypadkach cena przedstawiona w ofercie najkorzystniejszej przewyższała 

kwotę jaką Gmina mogła przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (7.631.000,00 zł) i koniecznym 

było unieważnienie postępowania.   

 W pierwszym postępowaniu, cena oferty najkorzystniejszej wynosiła: 9.225.000,00zł, natomiast  

w drugim: 8.347.508,88zł. 

 Jeszcze w miesiącu październiku ogłoszono kolejny przetarg na realizację inwestycji. Zgłoszono  

3 oferty, które obecnie podlegają ocenie, jednak jedna z ofert opiewa, na kwotę niższą niż posiadane 

przez zamawiającego środki finansowe. 



Inwestycje 
Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol, Etap I, zadanie II 
 

Zadanie w trakcie realizacji. 

Zakończenie prac planowane jest na 15.12.2017r., a budowa wszystkich przyłączy objętych dokumentacją 

projektową w roku 2018. 



Inwestycje 
 W dniu 23.10.2017 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia na remont drogi 

Kolonia Rudniki – Piaski – etap I.  

 Inwestycja pozostaje na etapie realizacji. 

 Koszt wykonania robót wynosi brutto 478.828,31 zł, w tym dofinansowanie ze środków MSWiA 

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 80% wartości zadania.     

 



Inwestycje 

 Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową 

oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla łącznika 

hali sportowej z budynkiem  SP nr 2 w Koniecpolu 

przy ul. Szkolnej 17.   



Inwestycje 
 W dniu 27 listopada 2017r. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę 
łącznika hali sportowej z budynkiem dydaktycznym szkoły w Koniecpolu przy 
ul. Szkolnej 17. 

 Termin składania ofert mija w dniu 12.12.2017 roku. 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących 
budowy łącznika wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej - oświetlenie, 
centralnego ogrzewania oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez 
utwardzenie terenu kostką brukową betonową.  

 Inwestycja finansowana jest ze środków budżetowych. 

  



Inwestycje 
 W dniu 20.09.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej dla zadania pn.   

 „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, 

Łysaków, Łysiny ul. Zielona, oraz  w m. Koniecpol ul.: Przedmieście Przysieka, Przedmieście 

Podstocze, Przedmieście Koniawy, Mickiewicza, Kościuszki”.  

 Zadanie pozostaje w trakcie realizacji. 

 Przewidywany termin zakończenia prac projektowych do 05.12.2017 r. 

 Koszt opracowania dokumentacji wynosi brutto 199.875,00zł. Zadanie dofinansowane z dotacji 

celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości do 80% wartości zadania.  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 
 



  

  

 Zdjęcia wykorzystane w prezentacji pochodzą z 
archiwum Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol 


