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Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Burmistrz

Miasta i Gminy Koniecpol przedstawia niniejszym

raport o stanie Gminy Koniecpol w roku 2018.
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Szanowni Państwo,
„Raport  o  stanie  gminy  Koniecpol” to  źródło  wiedzy
i  informacji  o  przeprowadzonych  i  realizowanych
inwestycjach  w  roku  2018,  kompleksowy  przegląd
najważniejszych  wydarzeń  oraz  statystyk  dotyczących
życia  w  gminie.  Znajdą  w  nim  Państwo  najistotniejsze
dane,  które  pokazują  dzisiejszą  kondycję  gminy
Koniecpol, ale też możliwości dalszego rozwoju. 
Rok  2018  był  pierwszym  po  zakończeniu  programu
postępowania  naprawczego,  realizowanego  w  latach
2015-2017.  W tym okresie zrealizowanych zostało wiele
inwestycji,  które  były  ważne  dla  mieszkańców,  wśród
nich  Centrum  Społeczno-Kulturalne,  budowa
wodociągów
i kanalizacji, rewitalizacja terenów nad zalewem, budowa
wielu  dróg  i  chodników.  To  tylko  niektóre
z prowadzonych przedsięwzięć w tym czasie.
W ubiegłym roku realizowaliśmy ponad 15 projektów, na
które  pozyskaliśmy  środki  z  programów  unijnych
i krajowych, co niewątpliwie świadczy o rozwoju gminy.
Jest to powód do zadowolenia tym bardziej, że bez tych
środków nie  bylibyśmy w stanie  realizować  niektórych
kluczowych  i  wyczekiwanych  od  lat  zadań  lub
musielibyśmy nadal nasze potrzeby odkładać w czasie.
Zachęcam  zatem  do  zapoznania  się  z  niniejszym
opracowaniem,  które  pozwoli  Państwu  na
wieloaspektowe  spojrzenie  na  złożony  organizm,  jakim
jest nasze miasto.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL

Ryszard Suliga
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

 CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KONIECPOL
 ZARZĄDZANIE GMINĄ KONIECPOL
 RADA MIEJSKA
 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL
 JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY KONIECPOL
 MIEJSKA RADA SENIORÓW
 REALIZACJA POLITYK,  PROGRAMÓW,  STRATEGII  I  UCHWAŁ  RADY

MIEJSKIEJ 
 STRATEGIA ROZWOJU GMINY
 ŁAD  PRZESTRZENNY  -  MIEJSCOWE  PLANY  ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO
 STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  PRZESTRZENNEGO

ZAGOSPODAROWANIA GMINY
 ZASOBY  MATERIALNE  GMINY I  GOSPODAROWANIE

NIERUCHOMOŚCIAMI
 POZYSKIWANIE  FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH,  W  TYM  FUNDUSZE

UNIJNE
 OCHRONA  ŚRODOWISKA NATURALNEGO,  W  TYM  GOSPODARKA

ODPADAMI
 PROGRAM  OGRANICZENIA  NISKIEJ  EMISJI  i  UNIESZKODLIWIANIA

AZBESTU
 POMOC SPOŁECZNA
 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
 POLITYKA  GMINNEJ  KOMISJI  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 OŚWIATA I KULTURA
 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 INWESTYCJE GMINNE
 PROJEKTY SPOŁECZNE
 PODJĘTE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
 PODSUMOWANIE
 WYBRANE INWESTYCJE – ZAŁĄCZNIK NR 1 (MATERIAŁ ZDJĘCIOWY)
 WAŻNE WYDARZENIA – ZAŁĄCZNIK NR 2 (MATERIAŁ ZDJĘCIOWY)

Raport  o  stanie  gminy  Koniecpol  został  opracowany  na  podstawie  danych  statystycznych
publikowanych  przez Główny Urząd  Statystyczny,  uzupełnionych i  uszczegółowionych przez dane
pozyskane  z  referatów  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Koniecpol,  jednostek  organizacyjnych  oraz
z dostępnych analiz i raportów.
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CHARAKTERYSTYKA GMINY KONIECPOL

Sytuacja społeczno-gospodarcza gminy Koniecpol wynika głównie z położenia gminy

na  styku  trzech  województw:  łódzkiego,  śląskiego  i  świętokrzyskiego.  Taka

lokalizacja może być atutem lub przeciwnie - czynnikiem ograniczającym rozwój.

Gmina  położona  jest  nad  rzeką  Pilicą,  a  jej  dolina  jest  atrakcyjnym  terenem

turystycznym  i  wypoczynkowym,  który  sprzyja  czynnemu  wypoczynkowi  i  jest

świetnym miejscem na spacery, wycieczki rowerowe, jazdę konną, nordic walking  

i  wiele  innych  form  aktywności.  Przez  Koniecpol  prowadzi  szlak  wodny  Pilicy.

Z analizy zagospodarowania przestrzennego Koniecpola wynika, że dominują w nim 

w przeważającej części użytki rolne, a prawie jedną czwartą stanowią grunty leśne.

Gmina  jest  słabo  zaludniona.  Może  stanowić  atrakcyjny  cel  weekendowych

wycieczek turystów z większych  okolicznych miast.  Analizowany obszar,  zarówno

miejski, jak i wiejski posiada więc potencjał do rozwoju agroturystyki.

Położenie, układ transportowy i warunki środowiska naturalnego

Koniecpol  jest  gminą  miejsko-wiejską  o  powierzchni  14  662  ha,  położoną

w województwie śląskim, we wschodniej części powiatu częstochowskiego nad rzeką

Pilicą i sąsiaduje z następującymi gminami: 

➢ Żytno (woj. łódzkie) - od północy, 

➢ Secemin (woj. świętokrzyskie) – od wschodu,

➢ Szczekociny (powiat zawierciański) - od południa, 

➢ Lelów - od południowego - zachodu, 

➢ Przyrów - od zachodu, 

➢ Dąbrowa Zielona - od północnego-wschodu. 

Gmina jest obszarowo bardzo rozległa i w jej obrębie znajduje się miasto Koniecpol,

zajmujące powierzchnię 3 692 ha, co stanowi 25,18% obszaru całej gminy. W skład

gminy wchodzą  również  24  sołectwa:  Aleksandrów,  Michałów,  Dąbrowa,  Kuźnica

Grodziska,  Kuźnica  Wąsowska,  Luborcza,  Łabędź,  Łysaków,  Łysiny,  Oblasy,

5 | S t r o n a



Okołowice, Piaski-Pękowiec, Radoszewnica, Rudniki, Rudniki Kolonia, Stanisławice,

Stary Koniecpol, Teodorów, Teresów, Wąsosz, Wólka, Zagacie, Załęże, Zaróg.

Położenie poszczególnych miejscowości przedstawia mapa.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu

Taka  powierzchnia  i  ilość  jednostek  pomocniczych,  jakimi  są  sołectwa  wymaga

szczególnej dbałości o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, jak i miejskich.

Wykaz sołectw wraz z sołtysami i radami sołeckimi wybranymi na kadencję 2018 -

2023 przedstawia tabela poniżej.
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Lp. Sołectwo
Miejscowości,

przysiółki i osady
 w sołectwie

Sołtys Rada Sołecka

1. Aleksandrów Aleksandrów Beata Lubczyńska Dorota Pośpiech
Eugeniusz Wasiak
Mateusz Szokalski

Anna Pawlik
Roman

Gołębiowski
2. Dąbrowa Dąbrowa Justyna Bukowska Sylwia Skiba

Mirosław Stefański
Janusz Milewski

3. Kuźnica Grodziska Kuźnica Grodziska, Dorota Kurpios Danuta Bukowska
Anna Konik

Mateusz Kania
Elżbieta Konik

4. Kuźnica Wąsowska Kuźnica Wąsowska Małgorzata Starczewska Henryk Wilk
Dariusz Makówka
Janusz Makówka

5. Luborcza Luborcza Krzysztof Rutkowski Paweł Rak
Sylwester Musiał
Paulina Kacperak
Anita Rutkowska

6. Łabędź Łabędź Ryszard Chrzuszcz Ryszard
Szmajdziński

Elżbieta Sztymala
Marzena Nowak

7. Łysaków Łysaków Janusz Pośpiech Robert Przybyła
Wiesław Pośpiech

Edward Szwed
8. Łysiny Łysiny Marek Kalinowski Sławomir

Chrzuszcz
Jarosław Wąsek

Małgorzata Stypka
Urszula

Cholewińska
Katarzyna Leśniak

9. Michałów Michałów Leszek Ślęzak Zenon
Matyśkiewicz

Elżbieta Wawrzak
Waldemar
Szlacheta

10. Oblasy Oblasy Marzena Ożarowska Tadeusz Klimas
Ryszard Głogowski
Wiesława Dziedzic

11.  Okołowice  Okołowice Edyta Kowalska-Korgól Sławomir Detko
Elżbieta Szymala
Krzysztof Mruk

Agnieszka
Kowalska-Swojnóg
Wojciech Jęczmyk

12. Piaski - Pękowiec Piaski, Pękowiec Agata Skoczek Andrzej Kwiecień
Jadwiga Pawlet

Ewa Cegieła
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13. Radoszewnica Radoszewnica Krystyna Dąbrowska Józef Wypart
Kazimierz
Słuszniak

Sebastian Kozieł
Martyna Knop

Dariusz Śnioszek
14. Rudniki Rudniki Anna Olak Justyna Gieroń

Marcin
Matyśkiewicz

Rajmund Pośpiech
15. Rudniki-Kolonia Rudniki-Kolonia Lech Gieroń Karina Adamczyk

Maria Suliga
Teresa Gieroń

16. Stanisławice Stanisławice, Pod
Jatnym

Roman Zygoń Adrian Bojarski
Marcin Wawszczak
Krystyna Grządziel
Ewa Płaszczyńska

Kamil Pluta
17. Stary Koniecpol Stary Koniecpol Kamila Garus Zenon Drążkiewicz

Renata Oryl
Jarosław Duś

Krzysztof Kołdon
18. Teodorów Teodorów Robert Koba Urszula Zalas

Magdalena
Gwiazda

Lech Kabała
Henryk Gwiazda

19. Teresów Teresów Edward Pikos Maria Płatek
Rafał Machera

Andrzej Sarwaryn
Bożena Gorączka
Zbigniew Jamrozik

20. Wąsosz Wąsosz Dariusz Makówka Wiesław Robak
Krzysztof Szwarc
Dorota Szwarc

Renata Kowalczyk
21. Wólka Wólka Mirosław Sztuka Krzysztof Gieroń

Jolanta Gąsior
Zdzisława Misztal

22. Zagacie Zagacie, Kozaków,
Stefanów

Joanna Nowak Robert Mruk
Anna Zawadowicz

Anna Nowak
Iwona Potyralska

23. Załęże Załęże Łukasz Margas Aneta Kania
Adam Miąsek
Piotr Marczak
Agnieszka Lis

Bogusława Pudło

24. Zaróg Zaróg Beata Caban Jolanta Gieroń
Janusz Szymala

Agnieszka
Szydłowska

Źródło: opracowanie własne na podstawie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol
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Poniżej  przedstawiono  również  powierzchnię  poszczególnych  miejscowości

(jednostek pomocniczych) oraz miasta Koniecpol.

 

Lp.
Miejscowość

Powierzchnia [ha]

1. Koniecpol (miasto) 3 692,00
2. Aleksandrów i Michałów 697,08
3. Dąbrowa 190,63
4. Kuźnica Grodziska 762,31
5. Kuźnica Wąsowska 369,96
6. Luborcza 570,33
7. Łabędź 178,88
8. Łysaków 165,36
9. Łysiny 567,83

10. Oblasy 315,55
11. Okołowice 964,34
12. Piaski-Pękowiec 265,72
13. Radoszewnica 659,98
14. Rudniki 242,49
15. Rudniki Kolonia 174,60
16. Stanisławice 294,86
17. Stary Koniecpol 939,66
18. Teodorów 198,83
19. Teresów 1 658,68
20. Wąsosz 435,57
21. Wólka 222,09
22. Zagacie 252,51
23. Załęże 362,03
24. Zaróg 480,71
25. Obszar wiejski 10 970,00
26. Gmina Koniecpol 14 662,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

Układ drogowy 

Układ  sieci  drogowej  Gminy  Koniecpol  ma  charakter  promienisty,  zbiegający  się

w mieście Koniecpol. 

W skład układu drogowego wchodzą: 

1) Drogi wojewódzkie:

Przez obszar gminy przebiegają dwa odcinki dróg wojewódzkich:

- nr 786 – relacji Częstochowa – Św. Anna – Koniecpol – Włoszczowa – Łopuszno -

Kielce,
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- nr 794 – relacji Koniecpol – Lelów – Pradła – Pilica - Kraków.

Drogi te stanowią główny układ drogowy o charakterze regionalnym.

2) Drogi powiatowe:

Na obszarze gminy zlokalizowanych jest 13 odcinków dróg powiatowych o łącznej

długości 64 km. Są to następujące drogi:

- nr 08409 – Grodzisko – Radoszewnica – Okołowice – Koniecpol – długość 8,17 km,

- nr 08411 – Raczkowice – Soborzyce – Łabędź – 0,88 km,

- nr 08412 – Łabędź – Stanisławice – Radoszewnica – 4,61 km,

- nr 08413 – Łabędź – Stary Koniecpol – 7,58 km,

- nr 08415 – Dąbrowa Zielona – Borowce – Ludwinów – 0,21 km,

- nr 08416 – Gościęcin – granica województwa – Oblasy – Kuźnica Grodziska – 4,50

km,

- nr 08417 – Kuźnica Grodziska – Teodorów – Aleksandrów – Michałów – 7,23 km,

- nr 08418 – Koniecpol – Załęże – Kuźnica Grodziska – 8,54 km,

- nr 08419 – Kuźnica Grodziska – Żelisławice – Bugaj – 5,7 km,

- nr 08427 – Stary Koniecpol – Zagacie – Podlesie – 2,37 km,

- nr 08431 – od drogi nr 794 – Wąsosz – Aleksandrów – Gródek – 5,93 km,

- nr 08435 – Koniecpol – Płońskie – Kuczków – 5,32 km,

- nr 08453 – Radoszewnica – Koniecpol – 2,94 km.

3) Drogi gminne:

Na obszarze gminy zlokalizowanych jest 20 odcinków dróg gminnych:

- nr 0809001 – Koniecpol – Wąsosz,

- nr 0809002 – Wąsosz – Kuźnica Wąsowska,

- nr 0809003 – Kuźnica Wąsowska – Łysaków – do granicy gm. Secemin,

- nr 0809004 – Kuźnica Wąsowska – do drogi nr 08435,

- nr 0809005 – Stary Koniecpol – Błonie – Magdasz,

- nr 0809006 – Stary Koniecpol – Łysiny,

- nr 0809007 – Łysiny – Stanisławice,

- nr 0809007 – Łysiny – Stanisławice,

- nr 0809008 – Stanisławice – Okołowice,

- nr 0809009 – Okołowice – Załęże,

- nr 08090010 – Chrząstów – Teresów – do drogi nr 08418,
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- nr 08090011 – Kuźnica Grodziska – Wólka,

- nr 08090012 – Luborcza – Kalenice,

- nr 08090013 – Zagacie od drogi nr 08427 – Stefanów,

- nr 08090014 – Koniecpol od drogi nr 08409 – do drogi nr 08413,

- nr 08090015 – Rudniki – Piaski,

- nr 08090016 – Piaski – Pękowiec – do granicy gm. Secemin,

- nr 08090017 – Pękowiec – do drogi nr 08416,

- nr 08090018 – Rudniki – Zaróg – do granicy gm. Secemin,

- nr 08090019 – Zagacie – Błonie,

- nr 08090020 – Łysiny – Okołowice.

Sieć dróg powiatowych na obszarze Gminy ma łączną długość 79,908 km.

Sieć dróg gminnych ma łączną długość 71,904 km dróg, w tym 40,100 km na terenie

wiejskim oraz 31,804 km na terenie  miejskim. Szczegółowy wykaz dróg wraz ze

skazaniem stanu technicznego zawiera tabela poniżej.

Lp. Nazwa odcinka Typ nawierzchni

Długość
odcinka

[m]
Stan techniczny

Miasto Koniecpol 31 804 -

1. ul. Akacjowa żużlowa 180 całość do budowy

2. ul. Borki kostka brukowa 310 -

3. ul. Boya Żeleńskiego żużlowo-tłuczniowa 315 całość do budowy

4. ul. Brzozowa gruntowa 205 całość do budowy

5. ul. Bukowa gruntowa 140 całość do budowy

6. ul. Chrząstowska asfaltowa 960 do remontu 820 m

7. ul. Cicha gruntowa 383 całość do budowy

8. ul. Działkowa asfaltowa 260 do remontu 

9. ul. Fredry Aleksandra asfaltowo-gruntowa 350
300 m do budowy; 50 m do

remontu

10. ul. Górna asfaltowo-żużlowa 1340 1000 m do budowy

11. ul. Grzybowa gruntowo-żużlowa 430 całość do budowy

12. ul. Jesionowa gruntowo-żużlowa 460 całość do budowy

13. ul. Jodłowa gruntowa 150 całość do budowy

14. ul. Kilińskiego Jana asfaltowa 420 -

15. ul. Kochanowskiego Jana asfaltowa 160 -

16. ul. Kolejowa asfaltowa 1100 całość do remontu

17. ul. Konopnickiej Marii asfaltowa 153 -

18. ul. Kościelna asfaltowa 230 -

19. ul. Krasińskiego Zygmunta gruntowa 425 całość do budowy

20. ul. Krzywa tłuczniowo-żużlowa 230 całość do budowy
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Lp. Nazwa odcinka Typ nawierzchni

Długość
odcinka

[m]
Stan techniczny

21. ul. Leśna gruntowa 650 całość do budowy

22. ul. Łąkowa asfaltowa 1150 300 m do budowy

23. ul. Mała asfaltowa 54 -

24. ul. Marii i Zuzanny Gruszeckich żużlowa 500 całość do budowy

25. ul. Modrzewiowa asfaltowa 250 -

26. ul. Nad Strugą żużlowa 320 całość do budowy

27. ul. Nad brudną wodą asfaltowa 760 -

28. ul. Norwida Cypriana Kamila gruntowa 80 całość do budowy

29. ul. Ogrodowa asfaltowo-trylinkowa 530 całość do remontu

30. ul. Partyzantów asfaltowa 650 230 m do budowy

31. ul. Piaskowa asfaltowa 162 -

32. ul. Polna żużlowa 660 całość do budowy

33. ul. Południowa asfaltowa 300 -

34. ul. Poprzeczna asfaltowa 85 -

35. ul. Prusa Bolesława asfaltowa 350 -

36. ul. Przedmieście Dąbrówka tłuczniowo-żużlowa 800 całość do remontu

37. ul. Przedmieście Magdasz asfaltowa 550 całość do remontu

38. ul. Przedmieście Niwa asfaltowa 850 całość do remontu

39. ul. Przedmieście Przysieka tłuczniowa 1400 całość do budowy

40. ul. Przedmieście Podstocze żużlowa 350 całość do budowy

41. ul. Pułaskiego Kazimierza asfaltowa 550 -

42.
ul. Reymonta Władysława 
Stanisława

asfaltowa 260 -

43. ul. Robotnicza asfaltowa 600 całość do remontu

44. ul. Różana asfaltowa 330
brak chodnika, całość do

remontu

45. ul. Rynek asfaltowa 320 -

46. ul. Rzeczna asfaltowa 1500
brak chodnika, całość do

remontu

47. ul. Sienkiewicza Henryka asfaltowa 270 -

48. ul. Słowik żużlowa 245 całość do budowy

49. ul. Stawowa gruntowa 220 całość do budowy

50. ul. Szkolna asfaltowa 2060
projektowana przebudowa na

całym odcinku

51.
ul. Tarchalskiego MJR 
Mieczysława

asfaltowa 372 całość do remontu

52. ul. Tartaczna asfaltowa 400 -

53. ul. Topolowa gruntowa 150 całość do budowy

54. ul. Tuwima Juliana asfaltowa 200 -

55. ul. Wąska tłuczniowo-asfaltowa 1200 600 m do budowy

56. ul. Wesoła tłuczniowa 450 całość do budowy

57. ul. Wiejska asfaltowa 280 -

58. ul. Willowa gruntowa 145 całość do budowy
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Lp. Nazwa odcinka Typ nawierzchni

Długość
odcinka

[m]
Stan techniczny

59. ul. Zachodnia asfaltowa 1060 -

60. ul. Zamkowa asfaltowa 660 -

61. ul. Zielona asfaltowa 1550
brak chodników, 400 m do

budowy

62. ul. Żytnia gruntowa 330 całość do budowy

Obszar wiejski 40 100 -

63. Koniecpol - Wąsosz asfaltowa 3000 -

64. Wąsosz - Kuźnica Wąsowska asfaltowa 1000 -

65. Kuźnica Wąsowska - Łysaków - 1800 wybudowana w 2013 r.

66. Kuźnica Wąsowska - Kuczków gruntowa 1500 całość do budowy

67.
Stary Koniecpol - Błonie - 
Magdasz

asfaltowa 1900 -

68. Łysiny - Stanisławice asfaltowa 1200 -

69. Stanisławice - Okołowice asfaltowa 2500 -

70. Okołowice - Załęże asfaltowa 2800 500 m do budowy

71. Chrząstów - Teresów asfaltowa 3200 1600 m do budowy

72. Kuźnica Grodziska - Wólka asfaltowa 3000 -

73. Luborcza - Kalenice asfaltowa 1200 -

74. Zagacie - Stefanów asfaltowa 1200 -

75. Rudniki - Piaski asfaltowa 2000 -

76. Piaski - Pękowiec asfaltowa 1300 -

77. Rudniki - Zaróg asfaltowa 1200 -

78. Łysiny - Okołowice - 3000 całość do budowy

79. Zagacie - Błonie - 1700 całość do budowy

80. Stary Koniecpol - Łysiny - 3600 całość do budowy

81.
Koniecpol od DP/ul. 
Słowackiego/ do DP Borowce 

- 3000 całość do budowy

Gmina Koniecpol 71 904 -

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

Transport kolejowy

Na terenie gminy znajdują się także linie kolejowe, stanowiące duży potencjał gminy 

(rysunek poniżej):

- nr 61 – Kielce – Fosowskie o całkowitej długości 175,209 km,

- nr 64 – Kozłów – Koniecpol o całkowitej długości 44,054 km.

Ruch  kolejowy  obsługiwany  jest  przez  dwie  stacje  kolejowe:  Koniecpol  przy  ul.

Kolejowej i Koniecpol Magdasz przy ul. Wiejskiej. Lokalizacja Gminy Koniecpol na tle

sieci transportowej województwa śląskiego została przedstawiona poniżej.
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Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Koniecpol do roku 2025 , www.slaskie.pl

Zagospodarowanie gminy
Forma  zagospodarowania  gminy  świadczy  o  jej  rolniczym  charakterze.  Według
danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (za 2018 rok), Gmina Koniecpol ma
charakter rolniczy i  cechuje się przewagą użytków rolnych,  które stanowią 68,7%
ogółu jej powierzchni. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione stanowią 24,2%,
natomiast grunty zabudowane i zurbanizowane: 4,2% obszaru gminy. 

Struktura  użytkowania  gruntów,  będących  w  zasobach  gminy  w  roku  2018  (ha)
została przedstawiona w tabeli.

Wyszczególnienie
 Grunty

orne
 Sady Łąki

trwałe
 Pastwisk
a trwałe

 Grunty rolne
zabudowane

Grunty pod
stawami

Grunty pod
rowami

Ogółem

Obszar Miasta 44 0 43 11 0 0 0 98

Obszar wiejski 60 0 34 8 0 0 30 132

Gmina Koniecpol 104 0 77 19 0 0 30 230
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol
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Warunki środowiska naturalnego

Dla  rozwoju  gospodarczego  i  społecznego  gminy  bardzo  ważne  są  warunki
środowiska naturalnego i szanse lub zagrożenia z tego wynikające.

Gleby na terenie gminy nie sprzyjają rozwojowi produkcji rolnej i upraw.
Według  „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2014 rok” na
terenie gminy znajdują się również dwa złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej
– Radoszewnica (zasoby geologiczne wynoszą 13 tys. Mg) i Radoszewnica I (zasoby
geologiczne wynoszą 41 tys. Mg). Obecnie eksploatacja jest prowadzona na jednym
złożu w Radoszewnicy, gdzie zlokalizowany został zakład przetwarzania mieszanek
mineralnych wykorzystywanych do realizacji budowli hydrotechnicznych.

Na obszarze Gminy Koniecpol przeważają gleby mineralne. Bonitacja gleb wskazuje
na ich niską wartość. Dwie trzecie powierzchni gruntów ornych i użytków zielonych to
gleby klasy V i VI. Na użytkach nie występują praktycznie gleby klas I, II i III a na
gruntach ornych występują tylko gleby V i VI klasy.

Gmina położona jest w zlewisku trzech rzek: Pilicy (jest to najdłuższy lewy dopływ
Wisły),  Białki  i  Nidy.  W  przeszłości  wody  rzeki  Pilicy  były  bardzo  intensywnie
zanieczyszczone, natomiast w ostatnich latach stan jej wód uległ znacznej poprawie.
W obrębie gminy, Pilica posiada II klasę czystości wód. Na jej terenie znajdują się
dwa sztuczne zalewiska.
Na  obszarze  gminy  Koniecpol  Wody  Polskie  administrują  odcinkiem  rzeki  Pilicy
o długości około 15 km, tj. od granicy pomiędzy Gminami Żytno i Koniecpol do km
263+000  (granica  przebiega  na  działce  o  nr  geodezyjnym  384/11  –  połączenie
Młynówki i Pilicy poniżej stopnia wodnego).
Wśród zbiorników wodnych występują liczne stawy rybne sprzyjające rozwojowi tej
dziedziny działalności, wspieranej obecnie finansowo przez liczne programy unijne,
w  tym  Program  Operacyjny  Rozwój  Obszarów  Wiejskich  i  Program  Operacyjny
Rybactwo i Morze:

− stawy rybne Okołowice – powierzchnia lustra wody 117,48 ha,

− stawy rybne Łysiny – powierzchnia całkowita 19,76 ha,

− stawy rybne Koniecpol-Chrząstów – powierzchnia całkowita 85,60 ha.

Na  terenie  gminy  występuje  także  Zbiornik  Koniecpol,  którego  powierzchnia
całkowita wynosi 7,54 ha, a objętość wody 126.000 m³.

Mocną stroną gminy jest więc dolina Pilicy, gdzie jest wiele miejsc do wykorzystania
przez wędkarzy. 

15 | S t r o n a



O  uwarunkowaniach  krajobrazowo  –  przyrodniczych  Gminy  Koniecpol
i potencjalnych kierunkach rozwoju świadczą:
 występowanie  cennych  pod  względem  przyrodniczym  obszarów  objętych

ochroną  konserwatorską:  rezerwat  przyrody  „Borek”,  użytki  ekologiczne  –
„Misiowa” i Torfowisko”,

 dolina  rzeki  Pilicy  wraz  z  licznymi  stawami,  zbiornikami  wodnymi  oraz
kompleksami leśnymi w jej otoczeniu, stanowiące o powiązaniach ekologicznych
z  terenami  wartościowymi  pod  względem  przyrodniczym  położonym  poza
zasięgiem gminy – Przedborski Park Krajobrazowy,

 atrakcyjne krajobrazowo tereny położone w rejonie nieregulowanych fragmentów
rzek:  Pilicy  i  Białki  Lelowskiej,  stanowiące  ponadto  rejon  bytowania
i gromadzenia się zwierząt łownych,

 duże kompleksy leśne położone w północno -  zachodniej  i  wschodniej  części
gminy. Występowanie kompleksów leśnych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów
zainwestowanych  miasta  Koniecpol  sprzyja  wykorzystaniu  ich  dla  potrzeb
turystyki i wypoczynku,

 występowanie  kompleksu  stawów  hodowlanych  na  rzece  Pilicy,  będących
również miejscem występowania rzadkich i chronionych gatunków, roślin, ptaków
oraz innych zwierząt,

 występowanie  gleb  o  wysokiej  klasie  dla  produkcji  rolnej  (Luborcza,  Łysiny,
Koniecpol  Stary,  Stanisławice)  oraz  dużych  obszarów  pozostających
w użytkowaniu łąkowym (dolina rzeki Pilica, Białka Lelowska, rejon miejscowości
Luborcza, Zagacie, Kuźnica Grodziska, Zaróg, Rudniki, Michałów).

Do obszarów i obiektów podlegających ochronie na terenie gminy można zaliczyć:
 rezerwat przyrody (rezerwat leśny) „Borek” – pow. 62,97 ha, utworzony w 1953 r.

dla ochrony naturalnego kompleksu leśnego o urozmaiconym drzewostanie,
 pomniki  przyrody – dąb szypułkowy w miejscowości  Kuźnica Wąsowska (przy

drodze),
 użytki  ekologiczne:  „Misiowa”  (torfowisko)  –  Nadleśnictwo  Koniecpol,  Obręb

Koniecpol,  „Torfowisko”  (oczko  wodne,  torfowisko)  –  Nadleśnictwo  Koniecpol,
Obręb Koniecpol,

 lasy  grupy  pierwszej  –  ochronne,  na  terenie  Nadleśnictwa  Koniecpol  oraz
Nadleśnictwa Gidle.

Zgodnie  z  podziałem geobotanicznym tereny Koniecpola  leżą w dwóch krainach:
Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej i Świętokrzyskiej. 

Reasumując,  na  terenie  gminy  Koniecpol  występują  obszary  o  szczególnych
właściwościach  naturalnych.  W  tej  lokalizacji  znajduje  się  szereg  obszarów
chronionych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz
prawem  międzynarodowym:  rezerwat  przyrody,  dwa  użytki  ekologiczne  oraz  trzy
obszary NATURA 2000, co przedstawia rysunek poniżej.

16 | S t r o n a



Źródło: www.geoserwis.gos.gov.pl, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023 

Ponadto część Gminy Koniecpol znajduje się w Ekologicznym Systemie Obszarów
Chronionych  (ESOCH).  Jest  to  dolina  Pilicy,  której  fragment  na  obszarze  Gminy
stanowi element korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym.

Zagrożenia środowiskowe

Zagrożenia  środowiska  w  gminie  mają  charakter  naturalny  lub  antropogeniczny.
Rodzaj i intensywność zagrożeń jest ściśle związana ze specyfiką danego obszaru,
tj. rozwojem gospodarczym w powiązaniu z warunkami fizyczno-geograficznymi.

We  wskazanym  rejonie  występują  zagrożenia  naturalne  i  zagrożenia
antropogeniczne.

Zagrożenia  naturalne  występujące  na  obszarze  Gminy  Koniecpol  związane  są
w  głównej  mierze  z  zagrożeniem  powodziowym,  co  można  wykazać  po  stronie
słabych  stron  gminy.  Zjawiskiem tym  zagrożone  są  w  szczególności  południowe
rejony gminy w dolinie rzeki Białki i Pilicy oraz północna część doliny Pilicy. Obszary
te zostały również zalane m.in. podczas lipcowej powodzi w 1997 roku.
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Zagrożenia  antropogeniczne  dla  środowiska  naturalnego  wynikają  z  działalności
człowieka i związane są z wykorzystywaniem i przetwarzaniem zasobów. Źródłem
presji  na  środowisko  są  poszczególne  dziedziny  gospodarki  oraz  codzienne
bytowanie mieszkańców.

Wśród zagrożeń środowiska związanych z mieszkalnictwem należy wymienić takie
aspekty jak:

 niska  emisja  zanieczyszczeń  powietrza,  co  znajduje  odzwierciedlenie  we
wzrostach stężeń dwutlenku siarki i pyłu w sezonie grzewczym. Problem niskiej
emisji  związany  jest  z  wykorzystywaniem  węgla  jako  głównego  paliwa  do
produkcji ciepła w gospodarstwach domowych. Źródłem niskiej emisji są lokalne
kotłownie   i  piece  węglowe  używane  w  indywidualnych  gospodarstwach
domowych. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje
zmienność  sezonową  wynikającą  z  sezonu  grzewczego.  Spala  się  w  nich
różnego  rodzaju  materiały  odpadowe,  w  tym  odpady  komunalne,  które  są
źródłem  emisji  dioksyn,  gdyż  proces  spalania  jest  niepełny  i  zachodzi
w stosunkowo niskich temperaturach,

 zanieczyszczenie wód powierzchniowych, których źródłem są ścieki komunalne
nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone,

 nielegalne  składowanie  odpadów  komunalnych  w  wyrobiskach
poeksploatacyjnych,  które  stanowią  zagrożenie  dla  wód  podziemnych
i powierzchni ziemi.

System  komunikacyjny  stwarza  zagrożenia  dla  środowiska  głównie  z  tytułu
transportu  drogowego,  a  więc  emisji  spalin,  generowanie  hałasu,  degradację
walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Największe zagrożenie hałasem i emisją
spalin  występuje  wzdłuż  dróg powiatowych i  wojewódzkich,  w mniejszym stopniu
dotyczy to dróg gminnych.

Rolnictwo jest źródłem odpadów niebezpiecznych (pozostałości po środkach ochrony
roślin)  oraz  zanieczyszczeń  obszarowych  związanych  z  niewłaściwą  gospodarką
nawozami mineralnymi. Zanieczyszczenia z rolnictwa stanowią również zagrożenie
związkami biogennymi dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Strefa społeczna 

Struktura demograficzna

Dane BDL GUS wskazują, że na koniec 2018 r. w Gminie Koniecpol mieszkało 9569
osób.  Na przestrzeni  lat  2004 – 2018 nastąpił  wyraźny spadek liczby ludności  –
w  całej   gminie  ubyło  prawie  6%  mieszkańców,  co  jest  zbieżne  z  tendencją
występującą w całym kraju. W przypadku obszarów wiejskich spadek był znacznie
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większy – ubyło  prawie  9,5% mieszkańców.  W mieście Koniecpol  liczba ludności
spadła o ok. 3,5%. Szczegóły prezentuje tabela poniżej.

Obszar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

miasta 6 366 6 326 6 286 6 308 6 324 6 256 6 366 6 318 6 233 6 165 6 142 6099 6087 6037 5942

wiejski 4 080 4 040 3 961 3 923 3 920 3 888 3 847 3 802 3 765 3 732 3 694 3707 3704 3673 3627

Gmina
ogółem

10 446 10 366 10 247 10 231 10 244 10 144 10 213 10 120 9 998 9 897 9 836 9806 9791 9710 9569

Źródło: BDL GUS

Liczba ludności na dzień 31.12.2018 r.,  zgodnie z danymi Urzędu Miasta i Gminy
Koniecpol, wyniosła 9 569, w tym 5 942 osób zamieszkiwało Koniecpol, a 3 627 osób
zamieszkiwało  obszary  wiejskie.  Prawie  dwóch  z  trzech  mieszkańców  Gminy
pochodziło  z  Koniecpola.  Liczbę  ludności  mieście  Koniecpol  i  poszczególnych
sołectwach (jednostkach pomocniczych) gminy Koniecpol w roku 2018 przedstawia
tabela poniżej.

Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców
Odsetek mieszkańców

Gminy [%]

1. Koniecpol (miasto) 5942 62,10%

2. Aleksandrów 93 0,97%

3. Michałów 48 0,50%

4. Dąbrowa 57 0,60%

5. Kuźnica Grodziska 236 2,47%

6. Kuźnica Wąsowska 52 0,54%

7. Luborcza 231 2,41%

8. Łabędź 86 0,90%

9. Łysaków 36 0,38%

10. Łysiny 276 2,88%

11. Oblasy 142 1,48%

12. Okołowice 330 3,45%

13. Piaski-Pękowiec 78 0,82%

14. Radoszewnica 417 4,36%

15. Rudniki 76 0,79%

16. Rudniki Kolonia 73 0,76%

17. Stanisławice 183 1,91%

18. Stary Koniecpol 668 6,98%

19. Teodorów 41 0,43%
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20. Teresów 90 0,94%

21. Wąsosz 66 0,69%

22. Wólka 50 0,52%

23. Zagacie 89 0,93%

24. Załęże 128 1,34%

25. Zaróg 81 0,85%

26. Sołectwa (ogółem) 3627 37,90%

27. Gmina Koniecpol 9569 100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

Gmina  Koniecpol  charakteryzuje  się  większą  koncentracją  ludności  na  obszarze
miejskim niż na obszarze wiejskim. Jest to trend przeciwny do obserwowanego na
terenie kraju, związanego z opuszczaniem miast przez ludność, która osiedla się na
przedmieściach.  Na  podstawie  wcześniej  przedstawionej  diagnozy,  opartej  na
ilościowej analizie danych statystycznych sytuacji demograficznej, można stwierdzić,
że w Gminie Koniecpol występuje ujemne saldo migracji. Migracje na terenie Gminy
można  podzielić  na  migracje  wewnętrzne,  polegające  na  przemieszczaniu  się
ludności  z obszarów wiejskich do miasta oraz na migracje zewnętrzne,  związane
z  przemieszczaniem  się  ludności  z  miasta  Koniecpol  do  większych  ośrodków
miejskich oraz za granice kraju. 

Biorąc pod uwagę strukturę wieku ludności  utrzymuje się  tendencja starzenia się
społeczeństwa, czyli ubywa ludności w wieku przedprodukcyjnym przy jednoczesnym
wzroście  liczby  ludności  w  wieku  poprodukcyjnym.  Jak  wynika  z  danych
statystycznych,  w  przeciągu  10  lat  odsetek  osób  w  wieku  przedprodukcyjnym
zmniejszył się o 5%, zaś osób w wieku poprodukcyjnym zwiększył się o prawie 3%. 

Odsetek urodzeń i zgonów w ciągu ostatnich ulegał zmianom, jednak w całym 
analizowanym okresie wyraźnie zaznacza się przewaga zgonów nad liczbą urodzeń, 
co przedstawia tabela poniżej dla okresu lat 2015 – 2018.

Ruch naturalny
według płci

2015 2016 2017 2018

Urodzenia żywe

Ogółem 83 87 81 84
mężczyźni 42 46 36 41
kobiety 41 41 45 43

Zgony

ogółem 145 125 124 135
mężczyźni 74 67 68 70
kobiety 71 58 56 65
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Przyrost naturalny

ogółem -62 -38 -43 -51
mężczyźni -32 -21 -32 -29
kobiety -30 -17 -11 -22

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

Z  powyższych  danych  statystycznych  wynika,  że  największymi  problemami
demograficznymi Gminy Koniecpol, jak i całego kraju, są ubytek ludności (wynikający
z  ujemnego  przyrostu  naturalnego  i  ujemnego  salda  migracji),  szczególnie  na
terenach wiejskich oraz starzenie się społeczeństwa. 

Należy zauważyć, że tendencje demograficzne występujące w gminie Koniecpol są
takie jak w całym kraju i  Europie. Na pewno  nie są zjawiskiem nadzwyczajnym,
występującym tylko w tej jednej gminie.  Spadek liczby mieszkańców, starzenie się
społeczeństw,  mała  liczba  osób  w  wieku  przedprodukcyjnym  dotyczy  większości
miast w Polsce. Tendencja kurczenia się miast dokucza całej Europie. W ostatniej
dekadzie aż 40 proc. europejskich miast zanotowało spadek liczby mieszkańców. 

Od dawna prognozy demograficzne GUS wskazywały, iż  w latach 2015—2030 liczba
ludności w wieku produkcyjnym będzie systematycznie maleć, aż do poziomu 20,8
mln  w  2030  r.  Liczba  ludności  w  wieku  poprodukcyjnym  wzrośnie  do  9,6  mln.
W wyniku małej liczby urodzeń i przy niewielkim wzroście liczby zgonów, przyrost
naturalny jest więc zdecydowanie ujemny. Malejąca dzietność i wzrastająca długość
życia  spowodują  gwałtowne  starzenie  się  społeczeństwa.  Zgodnie  z  prognozą,
następuje  spadek  dzietności  Polek,  który  według  prognoz  wyniesie  z  około  1,22
dziecka na kobietę do około 1,1. Zastępowalność pokoleń wystąpi tylko wtedy, gdy
na matkę przypada 2,1 dziecka. Liczba urodzeń spadnie do poziomu 315,5 tysiąca
w 2020 r. i 232,7 tysiąca w roku 2030. Pod względem dzietności Polska zajmuje 214.
miejsce wśród 224 krajów świata.

Prognozy  demograficzne  na  lata  2015—2030  przewidywały,  że  systematycznie
będzie malała  liczba młodzieży w wieku od 16 do 24 lat  — z obecnych około 6
milionów do około 4 milionów w 2015 r. i 3 milionów w 2030 r., co już jest widoczne
w populacji każdej gminy, w tym w gminie Koniecpol.

Poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Stopień  rozwoju  społeczeństwa  obywatelskiego  ocenia  się  przez  aktywność

społeczną  mieszkańców.  Wyrazem  tego  jest  członkostwo  oraz  działanie

w organizacjach pozarządowych, co przedstawia poniższa tabela według stanu na

koniec 2018 r.
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Organizacja Adres Opis działalności
Liczba
osób

Organizacje na terenie miasta Koniecpol

Towarzystwo 
Przyjaciół 
Koniecpola

ul. Zamkowa 27

42-230 Koniecpol

Kultywowanie dziedzictwa
regionalnego, promowanie

miasta oraz ziemi koniecpolskiej
oraz pozyskiwanie środków z UE

na działalność TPK.

95

Stowarzyszenie 
Koniecpolskie 
Amazonki

ul. Armii Krajowej
2/302

42-230 Koniecpol

Rozwój profilaktyki onkologicznej
wśród kobiet poprzez

organizowanie form rehabilitacji
tj. masaż limfatyczny oraz

gimnastyka.

16

Miejski Ludowy 
Klub Sportowy 
„Pilica” Koniecpol

ul. Zamkowa 27

42-230 Koniecpol

Rozwój różnych dyscyplin sportu
oraz stałe podnoszenie jego

poziomu. Współudział
w wychowaniu swych członków
i mieszkańców środowiska oraz

czynny udział w życiu sportowym,
kulturalnym i społecznym.

35

Stowarzyszenie 
„Przyjaciele 
Szkoły”                  
w Koniecpolu

ul. Szkolna 17

42-230 Koniecpol

Działalność na rzecz oświaty,
pomoc uczniom w trudnej

sytuacji losowej lub materialnej.
Organizacja zajęć

pozalekcyjnych. Podejmowanie
działań na rzecz uczniów

niepełnosprawnych. Wspieranie
szkoły w działaniach na rzecz

integracji europejskiej. Promocja
i ochrona zdrowia oraz

przeciwdziałanie patologiom
społecznym. Upowszechnienie

kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji. Promowanie
ekologii, ochrony środowiska,
dziedzictwa przyrodniczego.

Promowanie edukacji sportowej.
Pozyskiwanie środków

finansowych na remonty,
wyposażenie, pomoce

dydaktyczne i sprzęt sportowy
dla Szkoły Podstawowej nr 2.

15

Stowarzyszenie 
na rzecz rozwoju 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalny
ch w Koniecpolu 
„Eureka”

ul. Armii Krajowej 26

42-230 Koniecpol

Wspieranie wszechstronnego
i zrównoważonego rozwoju
społecznego, kulturalnego

i edukacyjnego. Działalność
w zakresie ochrony i promocji

zdrowia. Działalność w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr

kultury i dziedzictwa
narodowego. Podejmowanie

Brak
możliwości
określenia

konkretnych
danych

liczbowych
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działań służących likwidacji
bezrobocia. Pomoc społeczna.

Rozwijanie działań na rzecz
promocji norm życia społecznego

i gospodarczego. Promocja
integracji europejskiej. Ochrona

wolności i praw człowieka.
Działalność charytatywna.

Profilaktyka w zakresie
uzależnień.

Stowarzyszenie 
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
w Koniecpolu

ul. Armii Krajowej 26

42-230 Koniecpol

Prowadzenie edukacji w różnych
dziedzinach. Aktywacja

społeczna osób starszych
poprzez uczestnictwo w różnych

formach życia społecznego.
Prowadzenie i popieranie
różnych form aktywności

intelektualnej, psychicznej i
fizycznej. Podejmowanie działań

zmierzających do utrzymania,
nawiązywania i zacieśniania
więzi i kontaktów pomiędzy
osobami starszymi i młodym

pokoleniem. Upowszechnianie
wiedzy o mieście Koniecpol i
powiecie częstochowskim.

Współpraca z władzami urzędu
miasta i gminy Koniecpol oraz

wszystkimi organizacjami
przeciwdziałającymi

alkoholizmowi i narkomani.

Brak
danych

Stowarzyszenie 
Senior w 
Koniecpolu

ul. Szkolna 17

42-230 Koniecpol

Działanie na rzecz miasta i gminy
Koniecpol. Zapobieganie

patologiom społecznym poprzez
organizowanie form aktywnego

spędzania czasu wolnego.
Inicjowanie i utrzymanie więzi
koleżeńskich wśród seniorów

z terenu gminy Koniecpol.
Organizowanie dla członków

stowarzyszenia życia
towarzyskiego. Inicjowanie
i organizowanie pomocy dla

członków stowarzyszenia
wymagających pomocy.

Pobudzanie świadomości
ekologicznej społeczeństwa.

28

Stowarzyszenie 
„Spieszmy się 
kochać”

ul. Tadeusza
Kościuszki 123

42-230 Koniecpol

Pomoc społeczna i charytatywna.
Działalność na rzecz dzieci,

młodzieży, osób
niepełnosprawnych i chorych.

Promocja zdrowia, oświaty
i wychowania. Propagowanie

Brak
danych
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wykorzystywania nowych
technologii w zakresie pomocy

dzieciom i młodzieży w celu
prawidłowego rozwoju.

Działalność w zakresie kultury
fizycznej i sportu. Ochrona

środowiska.

Fundacja Źródło 
Nadziei

ul. Częstochowska 14

42-230 Koniecpol

Pomoc społeczna, opieka
i pomoc dla osób starszych,

przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym.

Upowszechnianie kultury i sztuki,
rozwój oświaty. Przeciwdziałanie

bezrobociu. Wspieranie
modernizacji obiektów

sportowych i placów zabaw.

Brak
danych

Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Miejska 
Przychodnia 
Rejonowa w 
Koniecpolu

ul. Armii Krajowej 2

42-230 Koniecpol

Celem przychodni jest udzielanie
ambulatoryjnych świadczeń

podstawowej i specjalistycznej
opieki zdrowotnej.

Do zadań przychodni należy: 

- udzielanie świadczeń
ambulatoryjnych w zakresie

podstawowej opieki zdrowotnej
(zabiegi pielęgniarskie
i środowiskowa opieka

pielęgniarska; medycyna
szkolna; promocja zdrowia
i szczepienia ochronne); 

- udzielanie ambulatoryjnych
specjalistycznych świadczeń

zdrowotnych w zakresie: chorób
wewnętrznych, pediatrii,
ginekologii i położnictwa,

laryngologii, okulistyki, neurologii,
stomatologii.

- wykonywanie badań
diagnostycznych w zakresie

audiometrii, rtg i analityki
Medycznej.

- świadczenia w zakresie
rehabilitacji leczniczej.

- orzekanie i opiniowanie o stanie
zdrowia, w tym orzekanie

o czasowej niezdolności do
pracy.

- wykonywanie badań
profilaktycznych.

Brak
danych
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- badania kierowców i osób
ubiegających się o prawo jazdy.

Nadpilickie 
Stowarzyszenie 
Dydaktyczno-
Ekologiczne 
"Terra-Eko"           
w Koniecpolu

ul. Ogrodowa 3/3 

42-230 Koniecpol

Realizacja deklaracji
programowej, która za
najważniejsze uznaje:

-kształtowanie świadomości
ekorozwoju wśród dzieci,

młodzieży, dorosłych,

-prowadzenie akcji
propagujących działalność

proekologiczną,

-działanie na rzecz ochrony wód,
lasów, powietrza oraz

pozostałych elementów
Środowiska naturalnego,

-przyczynianie się do poprawy
warunków życia mieszkańców,

-prowadzenie edukacji
ekologicznej wspieranie rodzin

i samorządów,

-stwarzanie warunków do
lepszego wykorzystania walorów

przyrodniczo-krajobrazowych
kraju a w szczególności obszaru

dorzecza rzeki Pilicy.

Brak
danych

Towarzystwo 
Sportowe

ul. Tadeusza
Kościuszki 122 

42-230 Koniecpol

Krzewienie kultury fizycznej,
integracja lokalnej społeczności.

Brak
danych

Organizacje na terenach sołectw

Katolickie 
Stowarzyszenie 
Osób 
Niepełnosprawnych

ul. Częstochowska 150

42-230 Stary
Koniecpol

Pogłębianie życia duchowego
członków koła i ich rodzin.

Świadczenie wzajemnej pomocy
w zakresie rehabilitacji

kompleksowej, organizacyjnej,
moralnej, duchowej, oświatowo –

wychowawczej, prawnej,
medycznej, charytatywnej.

110

Stowarzyszenie 
„Razem Łatwiej”

ul. Spółdzielcza 4

42-230 Łysiny

Wspieranie wszechstronnego
i zrównoważonego rozwoju
społecznego, kulturalnego

i gospodarczego mieszkańców
w gminie Koniecpol. Promocja

rynku regionalnego oraz
działalność na rzecz likwidacji
bezrobocia i pomoc społeczna.
Ochrona i promocja zdrowia,

upowszechnienie kultury

Brak
możliwości
określenia

konkretnych
danych

liczbowych

25 | S t r o n a



fizycznej. Działalność na rzecz
sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego.

Promocja integracji europejskiej.

Koło Gospodyń 
Wiejskich 
„Kuźnica 
Grodziska”

Rudniki – Kolonia 7

42-230 Koniecpol

Prowadzenie w środowisku
kobiet wiejskich działalności
upowszechniającej postęp w
gospodarstwach domowych

i rolnictwie oraz działania mające
na celu rozwój przedsiębiorczości

wśród kobiet. Podnoszenie
statusu kobiet wiejskich, ich

wiedzy prawnej, ekonomicznej,
zawodowej i zdrowotnej. Udział

w przedsięwzięciach edukacyjno-
kulturalnych, w szczególności na
rzecz dzieci i młodzieży, a także
wspieranie ich rodzin w trudnej

sytuacji życiowej. 

Brak
danych

Stowarzyszenie 
na rzecz rozwoju 
wsi Rudniki i 
Okolic „Kuźnia 
Przyszłości”

Rudniki 1a

42-230 Koniecpol

Wspieranie wszechstronnego
i zrównoważonego rozwoju
społecznego, kulturalnego

i gospodarczego mieszkańców.
Promocja rynku regionalnego

oraz działalność na rzecz
likwidacji bezrobocia, pomoc

społeczna. Ochrona i promocja
zdrowia, upowszechnienie kultury

fizycznej. Działalność na rzecz
sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego.

Promocja integracji europejskiej.
Działalność na rzecz praw
człowieka oraz działalność

charytatywna.

Brak
danych

Stowarzyszenie 
na rzecz rozwoju 
wsi Łysiny i okolic 
„Nasza Szkoła 
Łysiny”

ul. Szkolna 14
Łysiny

42-230 Koniecpol

Wspieranie wszechstronnego
i zrównoważonego rozwoju
społecznego, kulturalnego

i gospodarczego mieszkańców.
Promocja rynku regionalnego

oraz działalność na rzecz
likwidacji bezrobocia, pomoc

społeczna. Ochrona i promocja
zdrowia, upowszechnienie kultury

fizycznej. Działalność na rzecz
sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego.

Promocja integracji europejskiej.
Działalność na rzecz praw
człowieka oraz działalność

charytatywna.

Brak
możliwości
określenia

konkretnych
danych

liczbowych
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Stowarzyszenie 
„Okołowianki”

ul. Łanowa 5
Okołowice

42-230 Koniecpol

Wspieranie zrównoważonego
rozwoju społeczno –

kulturalnego, przyrodniczego
i gospodarczego.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i
bezrobociu. Upowszechnianie
sportu, turystyki i rekreacji oraz

promowanie zdrowego stylu
życia. Wspieranie aktywności

twórczej wśród dzieci i młodzieży.

Brak
danych

Stowarzyszenie 
„Tereska”

Teresów 27

42-230 Koniecpol

Wspieranie zrównoważonego
rozwoju, zwiększenie statusu

ludności wiejskiej, pomoc
społeczna. Przeciwdziałanie
uzależnieniom. Wspieranie

rozwoju obszarów wiejskich oraz
odbudowa ośrodków

kulturalnych. Działalność na
rzecz ochrony środowiska.
Upowszechnianie kultury

fizycznej i aktywności sportowej.

Brak
danych

Stowarzyszenie 
na rzecz rozwoju 
wsi Radoszewnica
„Pod Wiatrakami”

ul. Koniecpolska 46
Radoszewnica

42-320 Koniecpol

Wspieranie wszechstronnego
i zrównoważonego rozwoju.

Rozwijanie zainteresowań dzieci
i młodzieży, upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu oraz
promowanie aktywnego stylu

życia. Przeciwdziałanie
patologiom społecznym.
Promowanie aktywnego
uczestnictwa w kulturze.

Działalność w zakresie ochrony
środowiska. Angażowanie

seniorów i osób
niepełnosprawnych do

aktywności w życiu społecznym.

Brak
danych

Kółko Rolnicze w 
Zarogu w 
Likwidacji

Zaróg 5, 42-230
Koniecpol

Utrwalanie własności i prawa
dziedziczenia indywidualnych

gospodarstw rolnych;
równoprawne traktowanie

zawodu rolnika z innymi grupami
zawodowymi; obrona praw
i  interesów zawodowych,
materialnych, socjalnych
i kulturowych Rolników

indywidualnych oraz ich rodzin;
rozwój indywidualnych

gospodarstw rolnych i wzrost ich
produktywności; zapewnienie
opłacalności produkcji rolnej

i należytego wyposażenia
rolnictwa w środki produkcji;

poprawa materialnych,

Brak
danych
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socjalnych i oświatowo-
kulturalnych warunków pracy

i życia ludności rolniczej.

Organizacje OSP

Ochotnicza Straż 
Pożarna 
Koniecpol I

ul. Mickiewicza 40

42-230 Koniecpol

Prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie

z innymi instytucjami
i stowarzyszeniami. Branie

udziału w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie

pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych
z ochroną środowiska oraz

innych klęsk i zdarzeń.
Informowanie ludności

o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi.

Rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej

kultury fizycznej i sportowej oraz
prowadzenie działalności

kulturalno-oświatowej
i rozrywkowej.  Uczestniczenie

i reprezentowanie osp
w organach samorządowych

i przedstawicielskich.
Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów

o ochronie przeciwpożarowej.

40

Ochotnicza Straż 
Pożarna 
Koniecpol II

ul. Szkolna 1

42-230 Koniecpol

Prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie

w tym zakresie z innymi
instytucjami i stowarzyszeniami.

Branie udziału w akcjach
ratowniczych przeprowadzanych

w czasie pożarów oraz innych
klęsk i zdarzeń. Informowanie

ludności o istniejących
zagrożeniach pożarowych

i sposobach obrony przed nimi.
Rozwijanie wśród członków osp

zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.

Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów

o ochronie przeciwpożarowej.

59

Ochotnicza Straż 
Pożarna                
w Kuźnicy 

ul. Centralna 128
Kuźnica Grodziska

Prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie

27
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Grodziskiej 42-230 Koniecpol w tym zakresie z instytucjami
i stowarzyszeniami. Branie

udziału w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie

pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych
z ochroną środowiska oraz

innych klęsk i zdarzeń.
Informowanie ludności

o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi.

Rozwijanie wśród członków
ochotniczych straży pożarnych
kultury fizycznej i sportu oraz

prowadzenie działalności
kulturalno-oświatowej

i rozrywkowej. Uczestniczenie
i reprezentowanie osp

w organach samorządowych
i przedstawicielskich.

Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów

o ochronie przeciwpożarowej.

Ochotnicza Straż 
Pożarna                
w Luborczy

ul. Koniecpolska 41a
Luborcza

42-230 Koniecpol

Prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z państwową

strażą pożarną, organami
samorządowymi i innymi

podmiotami. Udział w akcjach
ratowniczych przeprowadzanych

w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych
z ochroną środowiska oraz

innych klęsk i zdarzeń.
Informowanie ludności

o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi.

Rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej

kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności

kulturowo- oświatowej
i rozrywkowej. Uczestniczenie

i reprezentowanie OSP
w organach samorządowych

i przedstawicielskich.
Wykonywania innych zadań
wynikających z przepisów

o ochronie przeciwpożarowej.

26

Ochotnicza Straż 
Pożarna                

ul. Prosta 34, Łysiny Prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie

27
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w Łysinach 42-230 Koniecpol pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami
i stowarzyszeniami. Branie

udziału w akcjach ratowniczych
przeprowadzonych w czasie

pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych
z ochroną środowiska oraz

innych klęsk i zdarzeń.
Informowanie ludności

o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi.

Rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej

kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności

kulturalno-oświatowej
i rozrywkowej. Uczestniczenie

i reprezentowanie OSP
w organach samorządowych

i przedstawicielskich.
Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów

o ochronie przeciwpożarowej.

Ochotnicza Straż 
Pożarna                
w Okołowicach

ul. Łanowa 5
Okołowice

42-230 Koniecpol

Realizacja zadań mających na
celu ochronę życia, zdrowia

i mienia przed pożarami,
klęskami żywiołowymi,
ekologicznymi i innymi

zagrożeniami. Realizowanie
zadań z zakresu ochrony

przeciwpożarowej zleconych
przez gminę i inne instytucje
samorządowe i państwowe.
Działanie na rzecz ochrony
środowiska. Informowanie

społeczeństwa o występujących
zagrożeniach pożarowych

i sposobach ich zapobiegania.
Rozwijanie i upowszechnianie
działalności kulturalnej oraz

organizowanie szkolenia
pożarniczego dzieci i młodzieży.

41

Ochotnicza Straż 
Pożarna                
Radoszewnica

ul. Koniecpolska
Radoszewnica

42-230 Koniecpol

Prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie

w tym zakresie z innymi
instytucjami i stowarzyszeniami.

Branie udziału w akcjach
ratowniczych przeprowadzanych

w czasie pożarów oraz innych
klęsk i zdarzeń. Informowanie

ludności o istniejących

22
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zagrożeniach pożarowych
i sposobach obrony przed nimi.
Rozwijanie wśród członków osp

zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.

Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów

o ochronie przeciwpożarowej.

Ochotnicza Straż 
Pożarna                
w Stanisławicach

ul. Partyzantów 48
Stanisławice 

42-230 Koniecpol

Prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami
i stowarzyszeniami. Branie

udziału w akcjach ratowniczych
przeprowadzonych w czasie

pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych
z ochroną środowiska oraz

innych klęsk i zdarzeń.
Informowanie ludności

o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi.

Rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej

kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności

kulturalno-oświatowej
i rozrywkowej. Uczestniczenie

i reprezentowanie OSP
w organach samorządowych

i przedstawicielskich.
Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów

o ochronie przeciwpożarowej
oraz niniejszego statutu.

25

Ochotnicza Straż 
Pożarna             
Stary Koniecpol

ul. Częstochowska 150
Stary Koniecpol

42-230 Koniecpol

Prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami
i stowarzyszeniami. Branie

udziału w akcjach ratowniczych
przeprowadzonych w czasie

pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych
z ochroną środowiska oraz

innych klęsk i zdarzeń.
Informowanie ludności

o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi.

Rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej

kultury fizycznej i sportu oraz

49
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prowadzenie działalności
kulturalno-oświatowej

i rozrywkowej.  Uczestniczenie
i reprezentowanie OSP w
organach samorządowych

i przedstawicielskich.
Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów

o ochronie przeciwpożarowej

Ochotnicza Straż 
Pożarna Załęże

Załęże 22

42-230 Koniecpol

Prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie

pożarom oraz współdziałanie w
tym zakresie z innymi

instytucjami i stowarzyszeniami.
Branie udziału w akcjach

ratowniczych przeprowadzanych
w czasie pożarów oraz innych
klęsk i zdarzeń. Informowanie

ludności o istniejących
zagrożeniach pożarowych i

sposobach obrony przed nimi.
Rozwianie  wśród członków osp

zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.

Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o

ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

22

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

Z  przedstawionych  danych,  wynika,  że  w  gminie  Koniecpol  działa  kilkanaście

organizacji  pozarządowych  i  mieszkańcy,  zarówno  obszarów  miejskich  jak

i wiejskich, są aktywni społecznie. 

Tereny rekreacyjne

W  Gminie  Koniecpol  znajduje  się  jeden  park  spacerowo-wypoczynkowy

o powierzchni 6,5 ha. Łączna powierzchnia parków, zieleńców oraz terenów zieleni

osiedlowej w całej Gminie wynosi 10,11 ha. W posiadaniu Gminy znajduje się także

14,4 ha lasów. Tereny zielone zajmują 0,1% powierzchni całej Gminy.

Jednym z obszarów atrakcyjnych pod względem przyrodniczym jest  Dolina Pilicy.

Powierzchnię 71,2 ha zajmują tu parki i rezerwat przyrody oraz użytki ekologiczne.

Na  szczególną  uwagę  zasługują  okoliczne  kompleksy  leśne  o zróżnicowanym
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drzewostanie.  Występują  również  tereny  myśliwskie,  pod  nadzorem  Polskiego

Związku Łowieckiego. 

Gmina Koniecpol  jest  zlokalizowana na atrakcyjnym przyrodniczo terenie.  Główną

zaletą  jest  możliwość  organizacji  wolnego  czasu  dla  różnych  grup  odbiorców:

myśliwych,  wędkarzy,  miłośników  wycieczek  rowerowych  i  pieszych.  Rozwój

infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej,  zagospodarowanie  nieużytkowanych  terenów

nad zalewem i odpowiednia reklama nowych miejsc wypoczynku, będą korzyścią nie

tylko dla lokalnej społeczności, ale również zachętą do przyjazdu dla turystów z poza

obszaru Gminy. Z ogólnodostępnych internetowych portali turystycznych, wynika, że

na terenie Gminy Koniecpol jest jednak mała liczba miejsc noclegowych. 

Bezrobocie

Poważnym problemem na terenie całej Gminy Koniecpol jest bezrobocie. Większe

bezrobocie  występuje  na  obszarach  wiejskich,  gdzie  struktura  tego  zjawiska  jest

zróżnicowana.  W  niektórych  sołectwach  problem  jest  tym  większy,  ponieważ

występuje bezrobocie długotrwałe. Przyczyną bezrobocia na obszarach wiejskich jest

brak  miejsc  pracy  w  pobliżu  miejsca  zamieszkania.  Podjęcie  pracy,  skutkuje

koniecznością dojazdu do miasta Koniecpol lub innych miejscowości. 

Dane na temat bezrobocia przedstawiają tabele poniżej.

LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mężczyźni 550 505 414 455 511 461 485 529 522 467 426 338 301 255

Kobiety 580 558 505 516 500 489 553 512 527 466 425 324 310 319

Ogółem 1 130 1 063 919 971 1 011 950 1 038 1 041 1 049 933 851 662 611 574

Źródło: opracowanie własne na podstawie PUP w Częstochowie

AKTYWNE FORMY PUP w CZĘSTOCHOWIE – GMINA KONIECPOL
Razem

aktywne
formy
PUPRok

Podjęcie
działalności

gospodarczej

Podjęcie pracy
w ramach
refundacji
kosztów

wyposażenia
stanowiska pracy

Prace
Interwencyjne

Roboty
Publiczne

Szkolenia

W tym
w ramach

bonu
 szkoleniowego

Staż
Podjęcie pracy

w ramach 
bonu na zasiedlenie

2015 23 33 17 17 31 9 121 18 269

2016 20 29 25 20 21 16 134 14 279

2017 18 25 15 28 14 9 141 8 258

2018 15 15 22 22 11 7 83 6 181

Ogółem 76 102 79 87 77 41 479 46

Źródło: opracowanie własne na podstawie PUP w Częstochowie
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INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY  – GMINA KONIECPOL

Wyszczególnienie Oferty pracy

2015 309

2016 274

2017 395

2018 334

Ogółem 1312

Źródło: opracowanie własne na podstawie PUP w Częstochowie

Z przedstawionych danych wynika, że liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Gminie Koniecpol w roku 2018  spadła.

Infrastruktura sportowa

Na  obszarze  Koniecpola  funkcjonują  cztery  obiekty  sportowe  –  dwa  orliki  przy

Szkołach Podstawowych  nr 1 i 2, hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz

stadion sportowy. Stan techniczny orlików jest bardzo dobry, jednak stadion i hala

sportowa wymagają remontu.

Sfera gospodarcza 

Na podstawie diagnozy, opartej na analizie danych statystycznych, można stwierdzić,

że sytuacja gospodarcza w Gminie Koniecpol jest stabilna, są w niej zarejestrowane

podmioty sektora publicznego jak i prywatnego. Zdecydowaną większość podmiotów

gospodarki  narodowej  stanowią  podmioty  z  sektora  prywatnego,  wśród  których

znaczny odsetek stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Szczegóły prezentują poniższe tabele.

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 – 2018

OGÓŁEM

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Obszar Miasta 515 529 496 505 513 501 505 505 485 490

Obszar wiejski 153 176 161 163 162 172 176 179 170 172

Gmina Koniecpol 668 705 657 668 675 673 681 684 655 662

34 | S t r o n a



SEKTOR PUBLICZNY

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Obszar Miasta 23 23 23 24 26 26 24 24 19 18

Obszar wiejski 3 3 3 1 0 1 1 1 1 2

Gmina Koniecpol 26 26 26 25 26 27 25 25 20 20

SEKTOR PRYWATNY

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Obszar Miasta 492 506 473 481 487 475 480 481 466 470

Obszar wiejski 150 173 158 162 162 171 175 178 169 170

Gmina Koniecpol 642 679 631 643 649 646 655 659 635 640

Podmioty gospodarki narodowej według rodzajów działalności PKD 2007 w latach

2009 – 2018

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Obszar Miasta 12 15 12 14 13 14 14 12 10 6

Obszar wiejski 19 18 17 19 18 9 8 6 6 5

Gmina Koniecpol 31 33 29 33 31 23 22 18 16 11

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Obszar Miasta 150 165 158 159 163 157 159 163 150 156

Obszar wiejski 43 60 59 54 58 67 69 69 59 61

Gmina Koniecpol 193 225 217 213 221 224 228 232 209 217

Źródło powyższych danych:  BDL GUS

Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w stosunku do ogółu

przedsiębiorstw  sektora  prywatnego  jest  wysoka  i  odsetek  był  porównywalny

z odsetkiem dla powiatu częstochowskiego.

Analiza liczby podmiotów według rodzajów działalności PKD wykazuje, że w 2018 r.

największy udział miały przedsiębiorstwa z kategorii pozostała działalność, do której

zaliczane  są  m.in.  podmioty  z  sekcji  handel  i  usługi.  Marginalne  znaczenie  miał

sektor rolny i leśny. 
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Na  przestrzeni  ostatnich  lat  wyraźnie  spadła  ilość  podmiotów  zajmujących  się

rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i  rybactwem. Nastąpił  natomiast  wzrost  ilości

podmiotów działających w obszarze przemysłu i budownictwa. 

We wszystkich działalnościach w 2018 r. dominowały podmioty zarejestrowane na

obszarze  miasta  Koniecpol,  przy  czym  największy  odsetek  dotyczy  sektora

pozostałej działalności. 

Rolnictwo

Gmina  Koniecpol  ma  charakter  rolniczy  –  dominacja  użytków  rolnych  wyraźnie

zaznacza się   w lokalnym krajobrazie.  Wśród użytków rolnych przeważają grunty

orne – stanowią niecałe 58% terenów użytkowanych rolniczo. Drugim typem, pod

względem zajmowanej powierzchni, są łąki trwałe – stanowią prawie 27% użytków

rolnych. 

Na terenie Gminy działa 1761 gospodarstw rolnych, z czego 679 w mieście i 1082 na

obszarach wiejskich. 

Infrastruktura techniczna

Na  obszarze  gminy  występuje  problem  z  niewystarczająco  rozbudowaną  siecią

kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  przyłączami  dla  budynków  oraz  brakiem  sieci

wodociągowej na niektórych obszarach.

Obecnie  ścieki  bytowo  –  gospodarcze  z  tych  obiektów  odprowadzane  są  do

zbiorników bezodpływowych (szamb), skąd wywożone są wozami asenizacyjnymi.

Stan istniejących szamb jest zły,  ze względu na rozszczelnienia zbiorników, przez

które  ścieki  sanitarne  trafiają  do  środowiska  tzn.  gleby,  wód  powierzchniowych

i podziemnych.

Gromadzenie  w  taki  sposób  ścieków  bytowo-gospodarczych  stanowi  duże

zagrożenie dla środowiska,  ze względu na wysokie ryzyko zanieczyszczenia wód

powierzchniowych, podziemnych, a także gleby. 
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Długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej wzrasta, co przedstawia tabela.

Stan sieci wodociągowej 

DŁUGOŚĆ CZYNNEJ SIECI ROZDZIELCZEJ [km]

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Obszar Miasta 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2

Obszar wiejski 18,5 19,7 19,7 19,7 21,0 21,0 21,0 34,6 34,6 40,2 40,2 40,2 53,68 73,55 73,55

Gmina Koniecpol 51,7 52,9 52,9 52,9 54,2 54,2 54,2 67,8 67,8 73,4 73,4 73,4 86,88 106,75 106,75

PRZYŁĄCZA PROWADZĄCE DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I ZBIOROWEGO ZAMIESZKANIA [szt.]

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Obszar Miasta 934 960 983 1 010 1 041 1 069 1 093 1 113 1 138 1 149 1 161 1182 1192 1199 1217

Obszar wiejski 355 359 362 365 373 377 382 566 580 637 645 656 663 894 1025

Gmina Koniecpol 1 289 1 319 1 345 1 375 1 414 1 446 1 475 1 679 1 718 1 786 1 806 1838 1855 2093 2242

WODA DOSTARCZONA GOSPODARSTWOM DOMOWYM [dam3]

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Obszar Miasta 110,5 112,5 112,4 118,7 115,1 110,5 113,6 113,3 113,1 117,7 114,1 118 119,8 119,5 122,2

Obszar wiejski 9,7 12,7 14,0 14,9 15,7 15,9 15,4 16,8 21,2 25,3 27,1 30,6 30,9 33,3 38,4

Gmina Koniecpol 120,2 125,2 126,4 133,6 130,8 126,4 129,0 130,1 134,3 143,0 141,2 148,6 150,7 152,8 160,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W  ciągu  ostatnich  lat  można  zaobserwować  wzrost  długości  sieci  oraz  ilości

przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych. 

Stan tej infrastruktury jest jednak nadal niewystarczający i wymaga zabezpieczenia

znacznych nakładów finansowych.

Po okresie walki z zadłużeniem i realizacją założeń programu naprawczego – gmina

Koniecpol  rozpoczęła  w  roku  2016  proces  inwestowania  w  podstawową

infrastrukturę.  Priorytetem  była  w  szczególności  budowa  wodociągów.  Sytuacja

zaczęła  się  zmieniać  w  roku  2016,  po  pozyskaniu  środków  zewnętrznych  na

wskazane poniżej zadania inwestycyjne:

1)  INWESTCJE WYKONANE -  w grudniu  2016  roku  zakończono I  etap  budowy

wodociągów:

- „Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol”
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Zakres  rzeczowy:  budowa  sieci  wodociągowej  z  przyłączami  w  miejscowościach:

Dąbrowa, Wólka Kuźnica Grodziska, Załęże, Oblasy (sieć wodociągowa o z rur PE

o łącznej długości 11 852 mb,  w tym rury PE o średnicy fi=160 mm: 7 830 mb, rury

PE o fi=125 mm: 4 022 mb, przyłącza wodociągowe w ilości 223 sztuk oraz długości

5 287 mb)  

Okres realizacji: od 02.09.2016 r. do 15.12.2016 r.

Koszt: 1 950 000,18 zł, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1 252 468,00 zł

(dotacja  celowa) i  z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki

Wodnej w Katowicach: 313 118,02 zł  

- „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Teresów do miejscowości Załęże”

Zakres rzeczowy: wykonano odcinek sieci z rur PE o średnicy fi=160 mm i długości

2  305,65 mb,  łączący istniejące  sieci  wodociągowe w miejscowościach:  Teresów

i Załęże.

Okres realizacji: od 14.12.2016 r. do 21.12.2016 r.

Koszt: 380 500,00 zł,  w tym dofinansowanie: 304 400 zł (dotacja z rezerwy celowej),

-  „Budowa  wodociągów w Gminie  Koniecpol,  Etap  I,  zadanie  II,  podetap  1  oraz

podetap 2 - w formule zaprojektuj i wybuduj”, obejmująca następujące miejscowości

gm.  Koniecpol:  Dąbrowa,  Rudniki,  Rudniki  –  Kolonia,  Piaski,  Pękowiec,  Zaróg

i Teodorów. Inwestycja realizowana od września 2017 roku do końca maja 2018 roku.

W ramach inwestycji zaprojektowano i wybudowano 17 559,0 mb sieci wodociągowej

z rur PE o średnicach 225mm, 160mm, 110mm i 90mm oraz 171 szt. przyłączy. 

Koszt : 5 400 000,00 zł. 

Inwestycja  została  dofinansowana  z  rezerwy  celowej  Ministerstwa  Spraw

Wewnętrznych  i  Administracji  oraz  dotacji  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Dnia 11 lipca 2017r. gmina Koniecpol otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji promesę na kwotę  4 325 567 zł (80% wartości zadania) na realizację

powyższego zadania i  promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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2)  ZADANIE  W  TRAKCIE  POZYSKIWANIA  ŹRÓDEŁ  DOFINANSOWANIA

ZEWNĘTRZNEGO, sporządzona dokumentacja projektowa:

 - „Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol. Etap III:  Opracowanie dokumentacji

projektowej  dla  zadania  pn.  Budowa  sieci  wodociągowej  z  przyłączami

w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, Łysiny, ul. Zielona oraz

w  miejscowości  Koniecpol:  ul.  Przedmieście  Przysieka,  Przedmieście  Podstocze,

Przedmieście Koniawy, Mickiewicza, Kościuszki”

Koszt  opracowania  dokumentacji  projektowej:  199  875  zł,  w  tym dofinansowanie

z Budżetu Państwa (dotacja celowa) w wysokości 150 000 zł.

Zakres rzeczowy: sieć wodociągowa z rur PE RC o średnicach fi=160 mm i fi=125

mm  o  łącznej  długości  około  17,5  km  oraz  około  190  sztuk  przyłączy

wodociągowych. 

Stan sieci kanalizacyjnej

Sieć kanalizacyjna  na obszarze Gminy Koniecpol  jest  zarządzana i  utrzymywana

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o. W roku 2018

zrealizowano dwa zadania związane z budową kanalizacji  sanitarnej i  deszczowej

oraz realizowano I etap budowy kanalizacji w dzielnicy Słowik.

Dane na temat sieci kanalizacyjnej przedstawiają tabele poniżej.

DŁUGOŚĆ CZYNNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ [km]

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Obszar Miasta 4,9 6,4 9,0 10,8 10,8 10,8 14,5 14,5 14,5 19,7 24,3 24,3 24,3 25,4 26,1

Obszar wiejski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gmina Koniecpol 4,9 6,4 9,0 10,8 10,8 10,8 14,5 14,5 14,5 19,7 25,2 24,3 24,3 25,4 26,1

PRZYŁĄCZA PROWADZĄCE DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I ZBIOROWEGO ZAMIESZKANIA [szt.]

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Obszar Miasta 158 158 427 491 530 535 621 631 670 714 739 745 751 776 814

Obszar wiejski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gmina Koniecpol 158 158 427 491 530 535 621 631 670 714 739 745 751 776 814

ŚCIEKI ODPROWADZONE [dam3]

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Obszar Miasta 87,4 91,7 104,5 105,5 106,9 130,0 187 172 76 101,0 101,0 96,5 101,7 99,4 111,1
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Obszar wiejski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gmina Koniecpol 87,4 91,7 104,5 105,5 106,9 130,0 187 172 76 101,0 101,0 96,5 101,7 99,4 111,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jak wynika z przedstawionych danych długość sieci kanalizacyjnej wzrasta i w roku

2018  wyniosła  26,1  km.  Wzrasta  też  liczba  przyłączy  i  ilości  ścieków

odprowadzanych do oczyszczalni.

Infrastruktura mieszkaniowa

Infrastruktura  mieszkaniowa  w  Gminie  Koniecpol  ma  w  większości  charakter

zabudowy jednorodzinnej. Na obszarach wiejskich zdecydowanie dominują budynki

mieszkalne parterowe i jednopiętrowe, o małych gabarytach. Zabudowa najczęściej

przybiera  typ  zagrodowy.  Przeciętny  budynek  ma  kilkadziesiąt  lat.  Duża  część

budynków  wymaga  remontu  oraz  termomodernizacji.  Stan  budynków

w  poszczególnych  sołectwach  jest  podobny  –  nie  można  wyróżnić  obszarów

szczególnej  koncentracji  degradacji  stanu  technicznego  budynków  mieszkalnych.

W Koniecpolu obserwowalne jest większe zróżnicowanie typów i  stanu budynków

mieszkaniowych. Można wyróżnić budynki mieszkalne jednorodzinne i dwurodzinne,

które  dominują  w tkance miejskiej,  oraz  budynki  wielorodzinne zarządzane przez

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 

Ilość budynków mieszkalnych na terenie gminy przedstawia tabela poniżej, z której

wynika tendencja wzrostowa w tym zakresie.

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Obszar Miasta 1 412 1 419 1 420 1 457 1 462 1 473 1 479 1487 1490 1496 1509

Obszar wiejski 1 352 1 335 1 336 1 359 1 364 1 365 1 367 1370 1375 1378 1378

Gmina Koniecpol 2 764 2 754 2 756 2 816 2 826 2 838 2 846 2857 2865 2874 2887

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Sytuacja finansowa gminy

Niewątpliwie  na  rozwój  gminy Koniecpol  w ostatnich  latach  i  w  roku  2018

zasadniczy wpływ miał  program postępowania  naprawczego realizowany od roku

2014,  wynikający z katastrofalnej  sytuacji  z  lat  ubiegłych (przed 2014 r.).  Zapaść

finansowa  gminy  wynikała  z  błędnej  polityki  finansowej  poprzednich  władz

samorządowych gminy.

Dzięki  wdrożeniu  drakońskiej  strategii  oszczędności,  spłacania  zadłużenia  po

poprzednich  władzach  samorządowych,  liczeniu  każdej  złotówki  w  budżecie

i  pozyskaniu  bezzwrotnych  dotacji  na  najpilniejsze  działania  inwestycyjne,  Gmina

Koniecpol  zakończyła  z  końcem  roku  2017  realizację  Programu  Postępowania

Naprawczego,  trwającego przez 3  lata.  Rok 2018 był  pierwszym bez ograniczeń

wynikających z tego programu. 

Program postępowania naprawczego był jedynym ratunkiem dla gminy, która

znalazła się w zapaści finansowej. Program został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej

w Koniecpolu nr XLIII/269/14 w dniu 25 marca 2014 r.  

Dokument zakładał zmniejszenie wydatków bieżących i maksymalizację dochodów

w szczególności  w zakresie  podatków oraz  opłat  lokalnych.  Oprócz ograniczenia

wydatków bieżących, sytuacja finansowa ograniczyła remonty, nie pozwala na nowe

inwestycje, a to blokowało całkowicie działania prorozwojowe przez lata 2015-2017.

W okresie realizacji  programu postępowania naprawczego gmina Koniecpol  miała

również duże ograniczenia, w tym nie mogła:

 realizować nowych inwestycji finansowanych długiem,

 udzielać pomocy finansowej innym jst,

 udzielać poręczeń i gwarancji,

 ponosić wydatków na promocję jednostki,

 tworzyć funduszu sołeckiego,

 wypłacać ekwiwalentu dla strażaków.
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Jednostka  ograniczała  też  realizację  zadań  innych  niż  obligatoryjne,  wskazanych

w programie, co negatywnie wpływało na rozwój i  powstrzymywało podejmowanie

jakichkolwiek działań, w tym nawet tych pilnych i bieżących.

Rok  2018  był  pierwszym  ze  stabilnym  budżetem,  którego  projekt  został  po  raz

pierwszy  pozytywnie  oceniony  przez  Regionalną  Izbę  Obrachunkową  bez

zastrzeżeń.  Był  to  również  rok  na  dokonanie  podsumowania  sytuacji  finansowej

i stwierdzenia, że gmina uporała się z zapaścią finansową, obniżyła zadłużenie do

bezpiecznego poziomu.

Wynika  z  tego,  iż  w  kadencji  samorządu  2014-2018  wdrożono  założenia  ujęte

w Programie Postępowania Naprawczego działania i osiągnięto stosowne wskaźniki

finansowe.  Zakończenie  Programu  Postępowania  Naprawczego  pozwoliło  na

podjęcie wielu działań prorozwojowych oraz promocyjnych gminy.

Budżet Miasta i Gminy Koniecpol w roku 2018,  w porównaniu do końca listopada

2014 r., został zwiększony ponad dwukrotnie z około 24 mln zł do ponad 50 mln zł

wydatków na rok 2018, co świadczy o rozwoju gminy.

Poziom zadłużenia na przestrzeni lat 2007-2017  obrazuje poniższa tabela.

Rok Wartość zadłużenia gminy w zł
2007 7 702 357

2008 7 410 920

2009 9 973 760

2010 10 829 471

2011 16 805 846

2012 14 772 322

2013 14 940 015

2014 16 242 972 

2015 10 177 913

2016 7 846 775

2017 6 706 414

2018 3 661 745 

z tytułu zaciągniętych kredytów i

pożyczek*

               *wyemitowano również obligacje na kwotę 7 637 000 zł. W 2018 r. wzrosła wartość budżetu 

                      do 42 551 351 zł w porównaniu do roku 2014, kiedy dochody wynosiły 26 334 255 zł. zł
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Jak wynika z przedstawionej tabeli od roku 2015 zadłużenie spadło, osiągając w roku

2017 bezpieczny poziom.

W latach 2014-2018 gmina nie zaciągała żadnych pożyczek, kredytów, nie emitowała

obligacji,  nie  udzielała  poręczeń  i  gwarancji,  nie  przystępowała  do  długu,  nie

zobowiązywała się do zapłaty długu za osoby trzecie, ani też w żaden inny sposób

nie obciążała swojego majątku. Terminowo regulowała spłatę rat kapitału i odsetek

od zaciągniętych we wcześniejszych latach kredytów i pożyczek.

Możliwości  wzrostu zadłużenia na rozwój  wzrastają  wraz ze wzrostem dochodów

gminy, które w roku 2018 wynosiły już ponad 42 mln zł,  w porównaniu z 2014 r.,

kiedy wynosiły 26 334 255 zł.

W  kadencji  samorządu  2014-2018  zaczęto  nadrabiać  zaległości  infrastrukturalne

z  kilkudziesięciu  lat  i  to  wynikające  z  braków  w  podstawowej  infrastrukturze

technicznej.  Priorytetem  było  oprócz  budowy  sieci  wodociągowej,  kanalizacyjnej,

przebudowa  dróg,  termomodernizacja  placówek  oświatowych,  rewitalizacja

zaniedbanych  i  zdegradowanych  budynków  użyteczności  publicznej,  których  na

terenie gminy nie brakowało. Przykładem jest porzucona w przeszłości inwestycja

dotycząca remizy strażackiej na Chrząstowie. Pozyskano dofinansowanie na wiele

projektów  unijnych  i  zadań  finansowanych  z  programów  krajowych.  Nigdy

w  przeszłości  Koniecpol  nie  pozyskiwał  środków  zewnętrznych  na  tyle  różnych

przedsięwzięć.  Od  roku 2015  przygotowywano projekty  techniczne,  występowano

o stosowne pozwolenia i decyzje. Następnie opracowywano wnioski o dofinasowanie

wraz  z  wymaganymi  załącznikami,  aby  od  końca  roku  2016  uczestniczyć

w ogłaszanych konkursach.  Największą liczbę projektów zgłoszono w roku 2017.

Stąd w roku 2018 zadania znajdowały się w najintensywniejszej fazie budowy lub

były finalizowane. 

Sytuacja finansowa gminy jest obecnie stabilna, co oznacza, że:

 zadłużenie obniżono do bezpiecznego poziomu, 

 sukcesywnie spłacana jest pozostała część zadłużenia,

 Gmina korzysta z obligacji w celu sfinansowania rozwoju,

 budżet zwiększono prawie dwukrotnie, co świadczy o prawidłowej gospodarce

finansowej i rozwoju gminy, 
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 Gmina  posiada  również  pozytywne  opinie  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej

o prowadzonych finansach,  w tym w zakresie wykonania kolejnych budżetów

i planowanych.

ZARZĄDZANIE GMINĄ KONIECPOL

RADA MIEJSKA W KONIECPOLU

W  2018  roku  zakończyła  się  VII  i  rozpoczęła  się  VIII  kadencja  samorządu

terytorialnego. W dniu 21 października 2018 roku odbyły się wybory samorządowe.

Skład  Rady Mieskiej  VIII  kadencji  (stan  na grudzień  2018 r.  –  dane z  Biuletynu

Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Koniecpol)  przedstawiał  się

następująco:

1. CHRZUSZCZ Aneta - Przewodnicząca Rady Miejskiej

2. SATERNUS Dariusz - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

3. SKROBICH Wojciech - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

4. CHOJNACKI Rafał 

5. DĄBROWSKA Krystyna 

6. DOMORADZKI Zbigniew 

7. KOZAK Andrzej 

8. LAMCH Zbigniew 

9. PLUTA Leszek 

10. POKORSKI Leszek 

11. POPANDA-SKRZYPCZYK Barbara 

12. SWOJNÓG Jacek 

13. SWOJNÓG Sylwia 

14. SZYMALA Mateusz 

15. ŚWIERCZYNA Dariusz Grzegorz 
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Rada Miejska w Koniecpolu składa się z 15 radnych. Posiedzenia Rady Miejskiej i jej

komisji  są  jawne.  Protokoły  z  posiedzeń  Rady,  komisji  oraz  nagrania  obrad  są

udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. 

Skład poszczególnych komisji przedstawiono poniżej.

KOMISJA REWIZYJNA

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja 
1. KOZAK Andrzej przewodniczący komisji
2. DOMORADZKI Zbigniew członek komisji 
3. LAMCH Zbigniew członek komisji 

KOMISJA SKARG, WNOSKÓW I PETYCJI

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja 
1. SZYMALA Mateusz przewodniczący komisji
2. CHOJNACKI Rafał członek komisji 
3. POPANDA-SKRZYPCZYK Barbara członek komisji 

KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja 
1. SWOJNÓG Jacek Przewodniczący komisji 
2. DĄBROWSKA Krystyna członek komisji 
3. KOZAK Andrzej członek komisji 
4. LAMCH Zbigniew członek komisji 
5. POKORSKI Leszek członek komisji 

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH I PRZESTRZEGANIA PRAWA

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja 
1. PLUTA Leszek Przewodniczący komisji 
2. CHOJNACKI Rafał członek komisji 
3. SATERNUS Dariusz członek komisji 
4. SKROBICH Wojciech członek komisji 
5. SZYMALA Mateusz członek komisji 

KOMISJA FINANSÓW, BUDŻETU, INICJATYW GOSPODARCZYCH I ŁADU 
PRZESTRZENNEGO

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja 
1. ŚWIERCZYNA Dariusz Przewodniczący komisji 
2. DOMORADZKI Zbigniew członek komisji 
3. POPANDA-SKRZYPCZYK Barbara członek komisji 
4. PLUTA Leszek członek komisji 
5. SWOJNÓG Sylwia członek komisji

 

45 | S t r o n a



BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL

Władzą wykonawczą gminy jest Burmistrz Miasta i Gminy. 

Wybory  samorządowe odbyły  się  21  października  2018  r.  Na  funkcję  Burmistrza

Miasta  i  Gminy Koniecpol  został  wybrany Ryszard  Suliga,  który pełnił  tę  funkcję

również w poprzedniej kadencji samorządu.

Został wybrany w pierwszej turze wyborów uzyskując 68,82 % poparcia. Frekwencja

wynosiła: 52,04 %.

Burmistrz  wykonuje  swoje  zadania  za  pomocą  referatów Urzędu  Miasta  i  Gminy

Koniecpol. Jest zwierzchnikiem służbowym wobec sekretarza, skarbnika gminy oraz

dyrektorów  jednostek  organizacyjnych  miasta.  Kieruje  również  urzędem  poprzez

wydawanie:

 zarządzeń – przepisy do stałego przestrzegania, bądź stałego lub terminowego

wykonania,

 regulaminów – przepisy proceduralne o charakterze stałym, określające zasady

i tryb postępowania,

 instrukcji  –  przepisy  proceduralne  o  charakterze  stałym,  określające  tryb

postępowania,

 poleceń służbowych (pisemnych lub ustnych) – przepisy ustalające terminowe

wykonanie spraw oraz innych decyzji kierowniczych.

 JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY KONIECPOL 

W gminie Koniecpol w 2018 r. istniały następujące jednostki pomocnicze:

Lp. Sołectwo Miejscowości, przysiółki  i osady w sołectwie

1. Aleksandrów Aleksandrów
2. Dąbrowa Dąbrowa
3. Kuźnica Grodziska Kuźnica Grodziska,
4. Kuźnica Wąsowska Kuźnica Wąsowska
5. Luborcza Luborcza
6. Łabędź Łabędź
7. Łysaków Łysaków
8. Łysiny Łysiny
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9. Michałów Michałów
10. Oblasy Oblasy
11.  Okołowice  Okołowice
12. Piaski - Pękowiec Piaski, Pękowiec
13. Radoszewnica Radoszewnica
14. Rudniki Rudniki
15. Rudniki-Kolonia Rudniki-Kolonia
16. Stanisławice Stanisławice, Pod Jatnym
17. Stary Koniecpol Stary Koniecpol
18. Teodorów Teodorów
19. Teresów Teresów
20. Wąsosz Wąsosz,
21. Wólka Wólka
22. Zagacie Zagacie, Kozaków, Stefanów
23. Załęże Załęże

24. Zaróg Zaróg

MIEJSKA RADA SENIORÓW

Miejska Rada Seniorów w Koniecpolu została powołana 29 stycznia 2015 r. Uchwałą
nr V/26/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu. Rada jest organem o charakterze doradczo-
opiniującym Burmistrza  Miasta  i  Gminy Koniecpol  w sprawach  dotyczących  ludzi
starszych. Głównymi założeniami jej działania jest integracja i wspieranie środowiska
senioralnego, współpraca z władzami Miasta i Gminy Koniecpol przy rozstrzyganiu
o istotnych oczekiwaniach i  potrzebach osób starszych oraz propagowanie wśród
nich oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej.

W minionym 2018 roku   odbyło  się  8  spotkań  Rady Seniorów.   Rada Seniorów
czynnie  współpracuje  z  innymi  stowarzyszeniami  senioralnymi  odnośnie  życia
i  problemów  mieszkańców  gminy.  Członkowie  Rady  czynnie  biorą  udział
w spotkaniach,   na których poznają problemy osób starszych,  starając się  w ten
sposób znaleźć rozwiązanie wielu problemów. 

Na spotkaniach poruszano następujące tematy:                                                                        

 problemy  pacjentów  Miejskiej  Przychodni  Rejonowej  w  Koniecpolu  (brak
lekarzy specjalistów, długie kolejki do lekarzy);

 podwyżka cen za ogrzewanie na osiedlu;

 upowszechnienie informacji o działaniach podejmowanych na terenie miasta
na rzecz osób  starszych;

 remont i adaptacja pomieszczeń budynku położonego przy ul. Szkolnej 17 na
potrzeby Klubu Senior +;

 zagospodarowanie terenu przy zalewie – stworzenie strefy wypoczynku dla
mieszkańców;

 remont drogi do Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu;

 transport gminny.
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REALIZACJA  POLITYK,  PROGRAMÓW,  STRATEGII  I  UCHWAŁ

RADY MIEJSKIEJ

Uchwałą nr XXX/195/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 września 2016 roku
przyjęto  „Strategię rozwoju gminy Koniecpol do 2025 roku”. Strategia Rozwoju jest
podstawowym  i  najważniejszym  dokumentem  samorządu  gminy,  określającym
obszary,  cele  i  kierunki  interwencji  lokalnej  polityki  rozwoju,  przy  uwzględnieniu
potrzeb  i  oczekiwań  całej  wspólnoty.  Jest  również  instrumentem  współpracy
partnerów samorządowych, prywatnych i pozarządowych.

Strategia  wdrażana  jest  na  bieżąco.  Założone  cele  strategiczne  są  na  bieżąco
realizowane,  a  tym  samym  osiągnięcie  wizji  rozwoju  miasta  określonej  jako:
„Koniecpol to gmina czysta ekologicznie, zapewniająca swoim mieszkańcom wysoką
jakość  życia,  wyposażona  w  infrastrukturę  techniczną,  społeczną  i  turystyczną,
oferująca wysoki standard usług publicznych, atrakcyjna dla turystów i inwestorów,
z rozwijającą się przedsiębiorczością i nowymi miejscami pracy” nie jest zagrożone.

ŁAD PRZESTRZENNY - 
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Według  stanu  na  dzień  31  grudnia  2018  r.  w  gminie  Koniecpol  obowiązywały
następujące plany zagospodarowania przestrzennego. 

Lp.
Nazwa

planu/obszaru
Nr i data uchwały Rady

Miejskiej

Powierzchnia
objęta planem

Główne
funkcje
obszaruha %

1. Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla

terenów w miejscowości
Koniecpol i Teresów

Uchwała Nr 180/XXVII/2005
Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia

04.08.2005r.

Uchwała Nr IX/60/07 Rady Miejskiej
w Koniecpolu z dnia 31.10.2007r. -

zmiana planu

Uchwała Nr XXXIV/226/16 Rady
Miejskiej w Koniecpolu z dnia

1.12.2016r. - zmiana planu

Uchwała Nr XXXIV/254/17 Rady
Miejskiej w Koniecpolu z dnia
09.02.2017r. - zmiana planu

ok. 836

+ 0,72

21,37 Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna;

zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna,

zabudowa
zarodowa;
przemysł,

tereny
produkcyjne,

składy,
magazyny,
bazy; usługi

podstawowe,
usługi

ponadpodstawo
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we, tereny
urządzeń

komunikacji
samochodowej,
usług oświaty;

tereny
składowiska

odpadów
komunalnych;
oczyszczalnie

ścieków
komunalnych;
tereny sportu

i rekreacji;
cmentarza;

tereny ogrodów
działkowych;
tereny dróg

i ulic
2. Miejscowy plan

zagospodarowania
przestrzennego dla

terenów
w miejscowościach

Stary Koniecpol,
Luborcza i Zagacie

Uchwała Nr 181/XXVII/2005 Rady
Miejskiej w Koniecpolu z dnia

04.08.2005r.

ok. 169 9,59 Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna;

zabudowa
zagrodowa;

usługi
podstawowe,

usługi
ponadpodstawo

we, tereny
urządzeń

komunikacji
samochodowej,
usług oświaty;

przemysł,
rzemiosło

produkcyjne,
składy,

magazyny,
bazy; tereny

dróg
i ulic

3. Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla

terenów miejscowości
Radoszewnica

Uchwała Nr 182/XXVII/2005 Rady
Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 04.08.2005r.

ok. 98 14,85 Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,

zabudowa
zagroda, tereny

obsługi
produkcji rolnej;

usługi
podstawowe,

usługi
ponadpodstawo

we, tereny
urządzeń

komunikacji
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samochodowej,
usług oświaty,
tereny usług

sportu
i rekreacji;
przemysł,
rzemiosło

produkcyjne,
składy,

magazyny,
bazy; tereny
eksploatacji

powierzchniowe
j; tereny dróg

i ulic
4. Miejscowy plan

zagospodarowania
przestrzennego dla

terenów
w miejscowości

Okołowice

Uchwała Nr 183/XXVII/2005 Rady
Miejskiej w Koniecpolu   z dnia

04.08.2005r.

ok. 67 6,95 Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna;

zabudowa
zagrodowa;

tereny obsługi
produkcji rolnej;

usługi
podstawowe,
tereny usług

sportu i
rekreacji;

oczyszczalnie
ścieków

komunalnych,
tereny dróg 

i ulic
5. Miejscowy plan

zagospodarowania
przestrzennego dla

terenów
w miejscowościach
Kuźnica Wąsowska,

Łysaków

Uchwała Nr 184/XXVII/2005 Rady
Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 04.08.2005r.

ok. 48 8,96 Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna;

zabudowa
zagrodowa;
zabudowa
letniskowa;

usługi
podstawowe,
terenu usług

sportu i
rekreacji;

oczyszczalnie
ścieków

komunalnych,
tereny dróg 

i ulic
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6. Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla

terenów w miejscowości
Wąsosz Aleksandrów

Uchwała Nr 185/XXVII/2005 Rady
Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 04.08.2005r.

Uchwała Nr IX/60/07 Rady Miejskiej
w Koniecpolu z dnia 31.10.2007r. -

zmiana planu

ok. 43

+0,47
zm. planu

9,98 Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna;

zabudowa
zagrodowa;
zabudowa
letniskowa;

usługi
podstawowe,

łąki, pastwiska,
rola, intensywna
produkcja rolna;
oczyszczalnie

ścieków
komunalnych;
tereny dróg 

i ulic
7. Miejscowy plan

zagospodarowania
przestrzennego dla

terenów                     w
miejscowościach

Aleksandrów-Michałów,
Teodorów

Uchwała Nr 186/XXVII/2005 Rady
Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 04.08.2005r.

ok. 53 5,91 Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna;

zabudowa
zagrodowa;
przemysł,
rzemiosło

produkcyjne,
składy,

magazyny,
bazy;

eksploatacja
powierzchniowa
; oczyszczalnie

ścieków
komunalnych

8. Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla

terenów
w miejscowościach

Załęże, Kuźnica
Grodziska, Wólka

i Oblasy

Uchwała Nr 187/XXVII/2005 Rady
Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 04.08.2005r.

ok. 126 7,58 Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna;

zabudowa
zagrodowa;

tereny obsługi
produkcji rolnej;

usługi
podstawowe;
oczyszczalnie

ścieków
komunalnych;

tereny dróg
i ulic

9. Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla

terenów
w miejscowościach
Dąbrowa, Kolonia

Rudniki, Rudniki, Zaróg,
Piaski-Pękowiec

Uchwała Nr 188/XXVII/2005 Rady
Miejskiej w Koniecpolu                z

dnia 04.08.2005r.

ok. 154 11,37 Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna;

zabudowa
zagrodowa;
zabudowa
letniskowa;

usługi
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podstawowe,
tereny usług

sportu i
rekreacji; łaki,

pastwiska, rola,
intensywna

produkcja rolna;
oczyszczalnie

ścieków
komunalnych;
tereny dróg 

i ulic
10. Miejscowy plan

zagospodarowania
przestrzennego dla

terenów
w miejscowości Łysiny

Uchwała Nr 189/XXVII/2005 Rady
Miejskiej w Koniecpolu            z dnia

04.08.2005r.

ok. 85 14,97 Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna;

zabudowa
zagrodowa;

usługi
podstawowe,

usługi
ponadpodstawo

we, tereny
urządzeń

komunikacji
samochodowej,
usług oświaty;

przemysł,
rzemiosło

produkcyjne,
składy,

magazyny,
bazy;

cmentarze;
tereny dróg

i ulic
11. Miejscowy plan

zagospodarowania
przestrzennego dla

terenów
w miejscowościach

Stanisławice, Łabędź

Uchwała Nr 190/XXVII/2005 Rady
Miejskiej w Koniecpolu z dnia

04.08.2005r.

Uchwała Nr XXXVII/255/17 Rady
Miejskiej w Koniecpolu z dnia
09.02.2017r. - zmiana planu

ok. 73 15,4 Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna;

zabudowa
zagrodowa;

usługi
podstawowe;
oczyszczalnie

ścieków
komunalnych,

tereny dróg
i ulic
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STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  PRZESTRZENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA GMINY

W  gminie  Koniecpol  obowiązuje  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  i Gminy  Koniecpol  przyjęte  uchwałą  nr
185/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 listopada 2000 r. oraz zmianę
studium uchwałą nr V/36/07 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwałą  Nr  LX/430/18  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  z  dnia  8  listopada  2018 r.
dokonano oceny aktualności  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego  Miasta  i Gminy  Koniecpol  oraz  miejscowych  planów
zagospodarowania  przestrzennego  oraz  przyjęto  opracowanie  „ANALIZA  ZMIAN
W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM  MIASTA I GMINY KONIECPOL”. 

W 2018  r.  rozpoczęto  procedurę  opracowywania  zmiany planu  zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru:

– położonego w rejonie ul. Armii Krajowej w Koniecpolu - uchwała Nr XLVII/324/17
Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2017 roku,

– położonego w rejonie drogi publicznej łączącej ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w 
Koniecpolu -  uchwała Nr LIV/394/18 Rady Miejskiej  w Koniecpolu z  dnia 16

maja 2018 roku,

– położonego w rejonie ul. Marii i Zuzanny Gruszeckich w Koniecpolu  - uchwała
Nr LIV/395/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 maja 2018 roku.

W roku 2018 wydano następujące decyzje: 

− o warunkach zabudowy – 12 szt. (w tym 1 zmieniająca decyzję),

− o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego – 6 szt. (5 szt. pozytywnych,
1 szt. negatywna).

ZASOBY MATERIALNE GMINY

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w zasobach mieszkaniowych Gminy Koniecpol
znajduje  się  40  lokali  mieszkalnych  zlokalizowanych  w  budynkach  komunalnych.
Budynki mieszczą się:

− w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 5a, ul. Żeromskiego 32, 56 i 67, ul. Partyzantów
43,  43a  i  45,  ul.  Rynek  18  i  18a,   ul.  Kościuszki  67,  ul.  Mickiewicza  8,
ul. Tarchalskiego 2 (9 lokali)

− w Okołowicach przy ul. Wiejskiej 19,

− w Oblasach nr 16.
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W Gminie Koniecpol zlokalizowanych jest kilkadziesiąt budynków wykorzystywanych
na  cele  użyteczności  publicznej.  Struktura  własnościowa  budynków  jest
zróżnicowana. 

Budynki  użyteczności  publicznej,  których  właścicielem  jest  Gmina  Koniecpol
przedstawia poniższa tabela.

Lp. Nazwa instytucji Adres

1. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol

2. Urząd Stanu Cywilnego

3. Dom Kultury

4. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

5. Ośrodek Doradztwa Rolniczego

6. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Koniecpol ul. Szkolna 17
42-230 Koniecpol

7. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Koniecpol – 
Filia w Koniecpolu

ul. Mickiewicza 28
42-230 Koniecpol

8. Centrum Integracji Społecznej ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol

9. Stowarzyszenie „Kuźnia Przyszłości” Rudniki 1a
42-230 Rudniki

10. Stowarzyszenie „Nasza Szkoła Łysiny” ul. Szkolna 14
42-230 Łysiny

11. Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Mickiewicza 26
42-230 Koniecpol

12. Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Szkolna 17
42-230 Koniecpol

13. Przedszkole nr 1 ul. Pułaskiego 7
42-230 Koniecpol

14. Przedszkole nr 2 ul. Zamkowa 8
42-230 Koniecpol

15. Pogotowie Ratunkowe ul. Armii Krajowej 2
42-230 Koniecpol

16. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Miejska Przychodnia Rejonowa (SP ZOZ MPR)

ul. Armii Krajowej 2
42-230 Koniecpol

17. Gminna Oczyszczalnia Ścieków ul. Rzeczna

42-230 Koniecpol

18. Kotłownia Miejska ul. Działkowa 2A

42-230 Koniecpol

19. OSP Koniecpol II, Centrum Społeczno – 
Kulturalne 

ul. Szkolna 1

42-230 Koniecpol 

20. OSP Łysiny ul. Prosta 34

42-230 Koniecpol 

21. OSP Okołowice ul. Łanowa 5

42-230 Koniecpol 
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22. OSP Radoszewnica ul. Koniecpolska 46

42-230 Koniecpol

23. OSP Luborcza ul. Koniecpolska 

42-230 Koniecpol 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, W TYM FUNDUSZE
UNIJNE

Poniżej  przedstawiono inwestycje dofinansowane z Unii  Europejskiej  i  programów
krajowych, które były realizowane w roku 2018. Tabela nie obejmuje podpisanych
w 2018 roku umów o dofinansowanie lub projektów wybranych w tamtym czasie do
dofinasowania, które realizowane są w roku 2019. Liczba pozyskanych dotacji  na
niezbędne przedsięwzięcia jest globalnie dużo większa.

Lp. Nazwa zadania
Łączna wartość

brutto 

[zł]

Wysokość i źródła
dofinansowania

 [zł]

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej
w Koniecpolu ul. Żeromskiego –

Chrząstowska (koszty robót budowlanych
wraz  z nadzorem inwestorskim)

1 065 954,34

RPO WSL 2014-2020

548 285,75

WFOŚiGW (pożyczka):

103 625,38

2.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i sieci wodociągowej

w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap
(koszty robót budowlanych wraz z

nadzorem inwestorskim)

7 643 589,00

RPO WSL 2014-2020:

4 573 064,24

WFOŚiGW (pożyczka):

1 225 504,00

3.

Rewitalizacja zdegradowanego budynku
położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17

na potrzeby świetlicy środowiskowej
(koszty robot budowlanych wraz
z nadzorem inwestorskim oraz

sporządzenia dokumentacji technicznej,
aplikacyjnej i  promocji projektu )

263 629,95
RPO WSL 2014-2020

231 517,21

4.

Rewitalizacja zdegradowanego budynku
ochotniczej straży pożarnej położonego
w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby

Centrum Społeczno – Kulturalnego 

2 911 402,88
RPO WSL 2014-2020:

2 603 728,50

5.

Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej i zastosowanie
odnawialnych źródeł ciepła w Zespole
Szkół nr 2 w Koniecpolu (inwestycja w

trakcie realizacji – zakończenie do
31.05.2019 r.; wartość dofinansowania 85%

kosztów kwalifikowalnych)

2 148 152,00
RPO WSL 2014-2020:

1 810 874,00

6.
Zagospodarowanie terenu przy

zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul.
Armii Krajowej II etap

247 860,99
Program Operacyjny „Rybactwo

i Morze”

196 320,79
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7.

Przebudowa  ul. Spółdzielczej
w Łysinach (koszt robót budowlanych

i nadzoru inwestorskiego) 443 617,07
Fundusz Ochrony Gruntów

Rolnych

215 220,16

8.

Remont drogi Zagacie-Stefanów-
Luborcza (koszt robót budowlanych

i nadzoru inwestorskiego) 634 802,88

Śląski Urząd Wojewódzki –
Program: Przeciwdziałanie
skutkom klęsk żywiołowych

i ich usuwanie 

469 466,00 zł

9.

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

Opracowanie dokumentacji projektowej
i budowa sieci wodociągowej

z przyłączami w miejscowościach:
Rudniki, Zaróg, Rudniki Kolonia,

Dąbrowa, Piaski - Pękowiec, Teodorów”
– realizacja w formule „Zaprojektuj

i Wybuduj” (koszt robót budowlanych
i opracowania dokumentacji projektowej)

5 400 000,00

Dofinansowanie z Budżetu
Państwa: 4 147 360,00 zł

(dotacja celowa) oraz
z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach (dotacja):
961 240,00 zł.

10.

Przebudowa drogi gminnej nr 624010S

przez wieś Teresów, gm. Koniecpol
(koszt robót budowlanych i nadzoru

inwestorskiego)

259 393,48
Fundusz Ochrony Gruntów

Rolnych

125 844,36

11.

Wykonanie robót budowlanych
w zakresie adaptacji pomieszczeń na

potrzeby Klubu Senior + w budynku przy
ul. Szkolnej 17 w Koniecpolu wraz
dostawą i montaże wyposażenia
pomieszczenia kuchennego, sali

spotkań i szatni

104780,75

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach w ramach
programu „SENIOR +”

83 792,71 

12.

Rewitalizacja terenu przyległego do
zbiornika wodnego polegająca na

budowie infrastruktury turystycznej –
budowa altany (koszt łącznie
z dokumentacja projektową)

24 068,90
Program Operacyjny „Rybactwo

i Morze”

19 136,00

13.

Utworzenie stałej infrastruktury
edukacyjnej oraz jej wyposażenie –

budowa altany edukacyjnej (koszt łącznie
z dokumentacja projektową)

61 536,94
Program Operacyjny „Rybactwo

i Morze”

51 064,00

14.

Zagospodarowanie terenu przy
zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul.

Armii Krajowej – projekt realizowany
przez Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”

z Łysin (dofinansowanie 100%) 204 180,00

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020

w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie

operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność”

204 180,00 

Największa liczbę umów o dofinansowanych ze środków unijnych gmina podpisała
w  roku  2018.  Wcześniej  w  perspektywach  unijnych:  2004-2006  oraz  2007-2013
projektów w Koniecpolu było dużo mniej. 
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Środki  unijne  pozwoliły  nam  zrealizować  wszystkie  nowe  zadania  inwestycyjne.
Poziom pozyskiwania środków zewnętrznych jest bardzo wysoki. 

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO, W TYM GOSPODARKA 
ODPADAMI

W ramach gminnego systemu, z gospodarstw domowych w roku 2018 r. odbierane
były następujące rodzaje odpadów:

1. bezpośrednio z nieruchomości z częstotliwością jeden raz w miesiącu:

– odpady zmieszane

– odpady zbierane w sposób selektywny następujących frakcji:

• papier i tektura

• szkło

• odpady ulegające biodegradacji

• popiół

2. w systemie obwoźnych zbiórek raz w roku

• odpady wielkogabarytowe ( np. meble)

3. w gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koniecpolu, 
przy ul. Słowackiego:

• przeterminowane leki i chemikalia,

• zużyte akumulatory, ogniwa i baterie,

• zużyte opony,

• odpady zielone (część roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych
i ogrodów),

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Usługę  polegającą  na  odbiorze  i  zagospodarowaniu  odpadów  komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywane jedynie przez
część roku świadczyło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

W  ramach  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  mieszkańcy  gminy  mieli
możliwość  segregowania  i  oddawania  odpadów  powstałych  w  gospodarstwach
domowych  z  podziałem  na  następujące  frakcje:  szkło,  plastik,  odpady
biodegradowalne, popiół,  i  papier  oraz zmieszane odpady komunalne.  Na terenie
zabudowy wielorodzinnej w mieście odpady zbierane są raz w tygodniu natomiast na
terenie zabudowy jednorodzinnej raz w miesiącu, podobnie na obszarze wiejskim.
W Koniecpolu przy ul.  Słowackiego funkcjonuje gminny Punkt Selektywnej  Zbiórki
Odpadów Komunalnych ( PSZOK), do którego mieszkańcy w ramach ponoszonej
opłaty  mogą  oddawać  odpady  wymienione  w  pkt.  3.  Ponadto  w  szkołach
i przedszkolach na terenie gminy znajdują się pojemniki na zużyte baterie.
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Dane liczbowe na temat gospodarki  odpadami w ujęciu porównawczym, w latach
2016-2018, przedstawia poniższa tabela.

Kod odpadu Rodzaj odpadu
Masa odpadów

2016 2017
20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 802,520 832,580
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 135,500 0,000
15 01 07 Opakowania ze szkła 191,750 208,450

19 12 12
Inne odpady pochodzące z 
mechanicznej obróbki odpadów 

41,480 292,730

20 01 21*
Lampy fluorescencyjne i inne 
zawierające rtęć 

0,000 0,000

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,383 0,592

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 
23 zawierające
niebezpieczne składniki

0,757 0,000

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 
23 i 20 01 35

1,850 1,349

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 372,160 0,000
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 13,850 0,000
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 0,000

ex 20 01 99 Popioły z gospodarstw domowych 0,000
16 01 03 Zużyte opony 0,000

17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów 

0,000

Na dzień 31 grudnia 2018r. liczba osób zameldowanych na terenie miasta i gminy
Koniecpol wynosiła 9570. Natomiast zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości
liczba osób zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy wynosi 7667
(stan na dzień 31 grudnia 2018 r.).  Występująca różnica w ilości  1903 pomiędzy
liczbą osób zadeklarowanych a zamieszkałych na terenie gminy Koniecpol wynika
z faktu, iż osoby te mieszkają na terenie innych gmin bądź za granicą kraju. Młodzież
ucząca się przebywa w akademikach i internatach. Liczba złożonych przez właścicieli
deklaracji wyniosła 2338.

Ilość deklaracji w ujęciu historycznym przedstawia tabela poniżej.
Rok Ilość deklaracji Ilość osób ujętych

w deklaracjach
2016 2323 7763
2017 2326 7706
2018 2338 7667
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PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI i UNIESZKODLIWIANIA 
AZBESTU

Na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła dla

mieszkańców, Gmina Koniecpol otrzymała dotację w określonej wysokości 2.000,00

zł na gospodarstwo domowe ze środków WFOŚiGW w Katowicach. 

W roku 2017 z dofinansowania skorzystało 19 gospodarstwo domowych, a w roku

2018 – 4 gospodarstwa.

Dane na temat usuwania azbestu w latach 2016 - 2018 przedstawia poniższa tabela.

         ROK

Masa wyrobów zawierających azbest

Zdemontowanych
[Mg]

Zebranych
[Mg]

Ogółem
[Mg]

2016 21,96 59,785 81,745

2017 12,29 60,57 72,86

2018 14,20 53,70 67,90

POMOC SPOŁECZNA

W stosunku do ilości mieszkańców, w Gminie Koniecpol obserwowany jest wysoki
odsetek  mieszkańców  korzystających  z  pomocy  społecznej.  Główną  przyczyną
konieczności  działań  pomocy  jest  ubóstwo.  Problem  szczególnie  dotyczy  rodzin,
gdzie  jedynym  źródłem  utrzymania  rodziny,  często  wieloosobowej  rodziny,  były
dochody  jednej  osoby,  która  straciła  pracę.  Brak  możliwości  finansowych  na
zaspokojenie  takich  potrzeb  jak:  terminowe  uregulowanie  opłat  związanych
z mieszkaniem  oraz  pokrycie  niespodziewanych  wydatków,  doprowadziła
w skrajnych  przypadkach  do  deprywacji  materialnej.  Długotrwale  utrzymujące  się
poczucie  deprywacji  materialnej  doprowadziło  do  eskalacji  przestępczości,
pojawienia  się  przemocy,  uzależnień  (np.  alkoholizm)  oraz  problemów
wychowawczych  w  rodzinach.  Do  głównych  przyczyn przyznawania  świadczeń
pomocy  społecznej  na  obszarze  rewitalizacji  są:  bezrobocie  i  ubóstwo.  Problem
pomocy  społecznej  jest  bardziej  złożony.  Jak  wynika  z  informacji  Miejsko  –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu, często brak pracy i środków
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do życia, powoduje pojawienie się grupy bezdomnych, którym wypłacane są zasiłki
pielęgnacyjne. Pomoc społeczna kierowana jest także do osób niepełnosprawnych,
ciężko chorych lub pozostających długotrwale bez zdolności do pracy. Z kolei zasiłki
rodzinne wypłacane są głównie rodzinom: wielodzietnym, niepełnym, gdzie zachodzi
potrzeba  ochrony  macierzyństwa,  gdzie  obserwowane  jest  zjawisko  bezradności
w  sprawach  opiekuńczo  –  wychowawczych,  a  także  prowadzenia  gospodarstwa
domowego.   Zasiłki  rodzinne  przyznawane  są  na  dzieci  do  17  roku  życia,  jak
i  powyżej  17  roku  życia.  Kolejną   przyczyną  przyznawania  pomocy  społecznej,
wskazaną przez MGOPS w Koniecpolu są uzależniania tj. alkoholizm. Drugą grupę
finansowych  świadczeń  pomocy  społecznej  stanowią  dodatki  mieszkaniowe,
w przypadku pojawienia się problemów z uregulowaniem podstawowych opłat. 

MGOPS w Koniecpolu  jest  jednostką organizacyjną gminy powołaną Uchwałą nr
44/XII/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Koniecpolu z dnia 26 kwietnia 1990r.
w  sprawie  utworzenia  Miejsko  -  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Koniecpolu. Ośrodek realizuje zadania w zakresie:

− pomocy  społecznej  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.), z uwzględnieniem
podziału na  następujący typ zadań:
a) zadania własne gminy charakterze obowiązkowym,
b) zadania własne gminy,
c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

− świadczeń rodzinnych, które należą do zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  28  listopada  2003  r.  o  świadczeniach
rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1952 ze zm.);

− świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego,  które  są  wykonywane  jako  zadania
zlecone z zakresu administracji  rządowej zgodnie z ustawą z dnia 7 września
2007 r.  o  pomocy osobom uprawionym do  alimentów (tekst  jednolity Dz.  U.
z 2018 r .poz. 554 ze zm.);

− o  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla  opiekunów,  które  są  wykonywane  jako
zadania  zlecone  z  zakresu  administracji  rządowej  zgodnie  z  ustawą  z  dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U. z 2014
r. poz. 567);

− zadań ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci PROGRAM 500 +które
są wykonywane  jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie
z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1851 ze zm.);

− zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
(Dz. U. z 2018 r. poz.1060);

− zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz.1390  ze  zm.),  oraz  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy
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w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  na  lata  2016  -  2019
(Uchwała Nr XXII/139/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 lutego 2016 r.);

− profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej
osób uzależnionych od   alkoholu należących do zadań własnych gminy zgodnie
z  ustawą  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2245 ze
zm.)  oraz  uchwałą  Rady  Miejskiej  nr  L/367/18  z  dnia  25  stycznia  2018  r.
w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 r. w Gminie Koniecpol.

− inne zadania na podstawie zawartych umów i porozumień.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (Program Rodzina 500+)

Świadczenie wychowawcze - wykorzystana  dotacja: 5 635 472,35 zł   

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, a jego celem jest częściowe
pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim
i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze wypłacono dla
622 rodzin na kwotę – 5 552 784,70 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Koniecpolu  realizuje  zadania
wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) w myśl, której
realizowane są:

1) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego

2) świadczenia opiekuńcze

Świadczenia rodzinne – wykorzystana dotacja -  3 761 336,07  zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami zostały wypłacone dla 461 rodzin na łączną kwotę
1 460 854,00 zł.
Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

1) dodatek  z  tytułu  urodzenia  dziecka  przysługuje  jednorazowo,  w  wysokości
1.000,00 zł – w 2018 r. wypłacono łącznie dodatków na kwotę 34 000,00 zł,

2) dodatek  z  tytułu  opieki  nad  dzieckiem  w  okresie  korzystania  z  urlopu
wychowawczego przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie – w 2018 r.
dodatki te zostały wypłacone w kwocie 106 954,00 zł,
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3) dodatek  z  tytułu  samotnego  wychowania  dziecka  przysługuje  w  wysokości
193,00 zł,  nie  więcej  jednak niż  386,00 zł  na  wszystkie  dzieci  kwota  jaka
została wypłacona w 2018 r. wynosi 31 647,00 zł,

4) dodatek  z  tytułu  wychowania  dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej  przysługuje
w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione
do  zasiłku  rodzinnego  w  2018  r.  wypłacono  dodatki  w  łącznej  kwocie  72
010,00 zł,

5) dodatek  z  tytułu  kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka  przysługuje  miesięcznie
w wysokości:

− 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia  – wypłacono ich
w 2018 r. na łączną kwotę – 4 050,00 zł,

− 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku
życia w roku 2018r. wypłacono kwotę  50 930,00 zł.

6) dodatek  z  tytułu  rozpoczęcia  roku  szkolnego  przysługuje  raz  w  roku,
w wysokości 100,00 zł na dziecko – w roku 2018 r. wypłacone zostały dodatki
na kwotę 45 800,00 zł,

7) dodatek  z  tytułu  podjęcia  przez  dziecko  nauki  w  szkole  poza  miejscem
zamieszkania w wysokości  113,00 zł przysługuje przez 10 miesięcy w roku
w okresie  pobierania  nauki  (trwania  roku szkolnego),  czyli  od  września do
czerwca następnego roku kalendarzowego:  w 2018r.  wypłacono kwotę   20
792 zł;

8) na  pokrycie  wydatków  związanych  z  dojazdem  do  miejscowości,  w  której
znajduje się szkoła w wysokości  69,00 zł  na dziecko -  kwota  wypłaconych
zasiłków w 2018 r. wynosiła 53 061,00 zł,

Jednorazowa  zapomoga  z  tytułu  urodzenia  się  dziecka  przyznawana  jest
w zależności od dochodu (nie więcej niż 1922 zł na osobę w rodzinie) na każde żywo
urodzone dziecko w kwocie  1.000,00 zł  na jedno dziecko.  W 2018 r.  wypłacono
łącznie z tego tytułu 66.000,00 zł.
                

Zbiorczo dane przedstawiają się następująco.

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin
Kwota

wypłaconych
świadczeń

zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 461 1 460 854,68

zasiłek pielęgnacyjny 201 358 503,72

świadczenia pielęgnacyjne 53 825 901,70

specjalny zasiłek opiekuńczy 29 141 247,10

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 66 66 000,00
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dziecka

świadczenia z funduszu alimentacyjnego 32 269 343,55

zasiłek dla opiekuna 10 54 507,80

świadczenie rodzicielskie 36 263 315,70

składki na ubezpieczenie społeczne 69 180 315,73

Ogólna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.  z tytułu wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego wynosiła 2 590 145 zł  z czego w 2018 r.  odzyskano
kwotę 120 286,85 (w tym odsetki 64 210,97 zł)

W 2018 r. zostały podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych, które polegały
na  wysłaniu  49  wezwań dłużnikom  alimentacyjnym  do  stawienia  się  w  MGOPS
w Koniecpolu w celu ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej
dłużnika alimentacyjnego,  a  także jego stan zdrowia oraz przyczyn niełożenia na
utrzymanie  osoby  uprawnionej.  Przyjmowano  również  wtedy  oświadczenia
majątkowe,  co  wiąże  się  z  przeprowadzeniem  wywiadów  z  dłużnikami  oraz
przekazaniem ich do odpowiednich organów według miejsca zamieszkania dłużnika.

Poinformowano  32  dłużników  o  przyznanych  świadczeniach  z  funduszu
alimentacyjnego. Do 3 dłużników wysłano zawiadomienia o wszczęciu postępowania
dotyczącego uznania ich za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
Wydano 1 decyzję  uznającą dłużnika za uchylających się i  2 decyzje  o umorzeniu
tego postępowania.

W związku z wydaniem decyzji przyznających świadczenie z funduszu wysłano  32
pism do komorników z prośbą o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego oraz
wysłano 49 wezwania do dłużników na wywiad alimentacyjny.
Wobec  4 wysłano  wniosek  o  aktywizacje  zawodową  do  PUP.  Wysłano  do
komorników  sądowych  16  informacji  z  przeprowadzonych  wywiadów
alimentacyjnych. Wysłano 12 wniosków do innych gmin z prośbą o podjęcie działań
wobec DA.
Ponadto w związku z nowym brzmieniem art. 209 KK skierowano do prokuratury 32
wniosków,  ponieważ z zaświadczenia o bezskuteczności  wynikało,  że dłużnik  ma
zaległość przekraczającą równowartość 3 kwot miesięcznych alimentów.

„Karta Dużej Rodziny”

Karta Dużych Rodzin to program o zasięgu ogólnokrajowym przyjęty uchwałą Rady
Ministrów. Szczegółowe warunki realizacji tego programu określało rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. (Dz. U. poz.755). Rozporządzenie to zostało
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uchylone 31 grudnia 2014 r. i zostało zastąpione ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r.
Program jest  adresowany do członków rodziny  wielodzietnej,  bez  względu na jej
dochód. Program obejmuje dzieci  i  rodziców mających na utrzymaniu co najmniej
troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się
w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia (w przypadku dzieci
legitymujących  się  orzeczeniem  o  umiarkowanym  lub  znacznym  stopniu
niepełnosprawności  nie  ma  ograniczeń  wiekowych).  Program  obejmuje  także
rodziców  zastępczych  oraz  dzieci  wychowujących  się  w  rodzinie  zastępczej  po
spełnieniu w/w wymagań. Karta Dużej Rodziny mająca wielkość i kształt plastikowej
karty  do  bankomatu  wydawana jest  bezpłatnie  na  wniosek  pełnoletniego członka
rodziny wielodzietnej  przez MGOPS Koniecpol.  Osoby spełniające uprawnione do
otrzymania  karty  proszone  są  o  dostarczenie  wypełnionego  wniosku  do  MGOPS
Koniecpol. Druk wniosku można otrzymać w siedzibie Ośrodka. Składając wniosek
w 2018 r. trzeba było okazać dokumenty lub odpisy dokumentów potwierdzających
stanowienie rodziny wielodzietnej (obecnie trzeba dostarczyć uwierzytelnione kopie
tych dokumentów).
Wartość wykorzystanej dotacji wynosi 141,94 zł.      

Otrzymane środki przeznaczone zostały na obsługę Karty Dużej Rodziny. W 2018
roku zrealizowano 13 wniosków.

Wspieranie rodziny „Dobry Start”

Otrzymane środki  w wysokości  309 618,91 zł  zostały przeznaczone na realizację
zadania w ramach rządowego programu „Dobry Start”- świadczenia wypłacono dla
999 dzieci na kwotę 299 700,00 zł , koszty obsługi: 9 918,91zł.

Resortowy  program  wspierania  zadań  z  zakresu  rodziny -  program  zadań
z zakresu rodziny i  systemu pieczy zastępczej  –  asystent  rodziny.  Wykorzystana
dotacja wynosi 16 622,00 zł.

Środki z Funduszu Pracy

Otrzymana dotacji  w wysokości 6 537,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenie
dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę.

Programem objętych  było  15  rodzin  z  czego  na  terenie  miasta  –  10  rodzin,  na
terenach  wiejskich  –  5  rodzin.  Rodziny  objęte  wsparciem  asystenta  zostały
zgłoszone  przez  pracowników  socjalnych,  którzy  po  dokonaniu  analizy  sytuacji
wnioskowali o przydzielenie tej formy pomocy. Działaniem objęte są rodziny, które
mają trudności  w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo – wychowawczych i  długotrwale
pozostają w systemie pomocy społecznej. Są to rodziny niepełne, wielodzietne , nie
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posiadające  właściwego  wsparcia  w  swoim  środowisku  rodzinnym.  Problemy
występujące  w  rodzinach  to:  nadużywanie  alkoholu,  ubóstwo,  bezrobocie,
niepełnosprawność, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Poprzez
różnorodne oddziaływania asystenta podopieczni nabyli umiejętność rozwiązywania
problemów wewnątrz rodzinnych, nastąpiła poprawa komunikacji i relacji pomiędzy
rodzicami a dziećmi.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla osób pobierających zasiłek stały)

Ubezpieczeniu  zdrowotnemu  podlegały  osoby  pobierające  zasiłek  stały,  jeśli  nie
podlegały   ubezpieczeniu z innego tytułu. Składka opłacono dla 53 osób na kwotę
23 578,35 zł  – dla osób z tytułu pobierania zasiłku stałego,  wysokość składki  na
ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od kwoty  pobieranego zasiłku stałego.

Osoby  objęte  indywidualnym  programem  zatrudnienia  socjalnego  w  Centrum
Integracji  Społecznej.   Składka   opłacona  dla  24  osób w kwocie  12 245,04 zł
wysokość składki wynosi 9% od kwoty zasiłku stałego.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

O pomoc finansową  mogą  ubiegać  się  osoby,  które  spełniają  warunki  określone
w ustawie o pomocy społecznej.

Przyznanie świadczenia poprzedzone jest wywiadem rodzinnym / środowiskowym/
w  miejscu  zamieszkania,  wywiadem  alimentacyjnym  u  osób  zobowiązanych  do
pomocy tj. rodziców, dzieci oraz dokumentami potwierdzającymi dochody oraz innymi
wymaganymi zaświadczeniami.
Zasiłki okresowe przyznano ogółem 57 osobom, w tym: 

• z tytułu bezrobocia -  42;

• długotrwałej choroby - 12;

• niepełnosprawność - 1;

•  inne  przyczyny - 1.

Zasiłki stałe przyznano decyzjami przez ośrodek na kwotę 279 785,44 zł.

Zasiłki stałe ogółem wypłacano 53 osobom, w tym:  

–  dla osoby samotnej -  38  

–  dla osoby w rodzinie    -  15   
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Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

– dotacja otrzymana            -     80 000,00 zł;          
– dotacja  wykorzystana      -    79 536,10 zł;

Pomoc w  zakresie dożywiania przysługuje osobom lub rodzinom, których dochód nie
przekracza  150%  kryterium  dochodowego  określonego  w  art.  8  ust.  1  ustawy
o pomocy społecznej, tj. do 30 września 2018r. Kwoty 771,00 zł na osobę w rodzinie
oraz dla osoby samotnej 951,00zł. Od 1 października 2018 r. 1051,50 zł dla osoby
samotnej  oraz 792,00 zł  na osobę w rodzinie.  Dożywianiem objętych zostało 174
dzieci z terenu Gminy Koniecpol uczęszczających do przedszkoli i szkół, w tym: 

• szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę: 47 194,00 zł;

• szkoły podstawowe na terenach wiejskich na kwotę: 25 086,10 zł;

• przedszkola na kwotę: 7 256,00 zł

Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu gminy:

Ośrodek  poniósł  odpłatność  za  pobyt  10  osób  w  Domach  Pomocy  Społecznej.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu nie więcej niż
70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel  ustawowy
z dochodu dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu. Gmina, z której osoba została
skierowana do domu pomocy społecznej ponosi różnicę pomiędzy średnim kosztem
utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez te osoby.

Realizując  zadania  gminy  określone  w  ustawie  MGOPS  prowadzi  współpracę
z Kuratorem Sądu Rodzinnego,  Policją,  Szkołami,  Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie  w  Częstochowie  poprzez  pracę  z  rodzinami  przezywającymi  trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rozliczenie należności za pobyt 8 dzieci pochodzących z terenu Gminy Koniecpol
przebywających  w  całodobowej  Placówkach  Opiekuńczo-Wychowawczych
prowadzonych przez Powiat  Częstochowski   na podstawie zawartych porozumień
w kwocie: 113 926,20 zł.

Ośrodek ponosi wydatki na opiekę i wychowanie 6 dzieci w rodzinach zastępczych
oraz pieczy zastępczej w kwocie 29 404,89 zł.

Zadania  określone  w  ustawie  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  MGOPS
realizował zgodnie z  z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w  rodzinie  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.1390  ze  zm.),  oraz  Gminnym
Programem Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016-2019 (Uchwała Nr XXII/139/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 18 lutego 2016 r.)

Prace  realizowane  były  przez  Zespół  Interdyscyplinarny  ds.  przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.  Odbywały się  cykliczne spotkania zespołu w zależności  od
potrzeb  co  najmniej  raz  na  kwartał.  W  2018r.  odbyło  się  4  posiedzeń  Zespołu.
W związku z wpływającymi  Niebieskimi Kartami powoływano 4 grupy robocze do
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opracowania i realizacji planu pomocy w indywidualnych przypadkach, które odbyły
12  posiedzeń.  Praca  grup  roboczych  polegała  na  diagnozowaniu  problemu,
opracowaniu planu pomocy, ocenie i  weryfikacji  podjętych działań. Grupy robocze
pełnią również funkcje poradniczo – informacyjne. Prowadzona jest dokumentacja
działań  podejmowanych  wobec  rodzin,  w  których  dochodzi  do  przemocy  oraz
efektów tych działań. Liczba rodzin objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego
10, a liczba osób w rodzinach 26.

Rozpowszechniano informacje i motywowano do uczestnictwa w realizowanym przez
PCPR w Częstochowie programie korekcyjno - edukacyjnym dla sprawców przemocy
domowej, oraz zapewnienia pomocy w przypadku interwencji kryzysowych .

Dla  skutecznej  i  sprawnej  działalności  prowadzona  jest  współpraca  między
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych  i  Narkomanii,  placówkami  oświatowymi  oraz  placówkami  służby
zdrowia z terenu gminy.

W  2018r.  prowadzono  postępowania  w  10  rodzinach,  w  których  założona  była
„Niebieska Karta”     

Resortowy  program  wspieranie  zadań  z  zakresu  rodziny  i  systemu  pieczy
zastępczej – asystent rodziny

Otrzymana  dotacja  została  przeznaczona  na  wynagrodzenie  asystenta  w  kwocie
18 495,40 zł oraz składki ZUS: 8 505,42 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych: 1 185,66 zł, wydatki rzeczowe: 359,16 zł

Zasiłki celowe  i pomoc w naturze

• dotacja otrzymana             -        8 000,00 zł

•  dotacja wykorzystana        -        7 773,91 zł

Zasiłki  celowe  pieniężne  i  w  naturze  są  zadaniem  własnym  gminy.  Zasiłki
w znacznym stopniu przeznaczone są na pokrycie kosztów leków, opału, odzieży
i  żywności.  Wysokość  zasiłków  jednorazowych  celowych  uzależniona  jest  od
indywidualnej sytuacji finansowej osoby czy rodziny.

Przyznano ogółem 32  zasiłków celowych  oraz 5 zasiłków celowych specjalnych.

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.  Pomocą  objętych
było  23  osoby,  które  z  powodu  wieku,  choroby  lub  innych  przyczyn  wymagają
pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub gdy rodzina nie może takiej pomocy
zapewnić. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych tj.
utrzymanie  czystości  w  pomieszczeniach  wymagających  opieki,  zakup  artykułów
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spożywczych  i  innych  potrzebnych  w  gospodarstwie  domowym,  pomoc  w  praniu
bielizny osobistej  i pościelowej itp.

Praca socjalna

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. tą formą pomocy objętych zostało 152
rodzin, a działania te przedstawiały się następująco:

− reprezentowanie  interesu(ów)  podopiecznego  w  różnych  instytucjach:  KRUS,
ZUS, Policji, Szpitalu, PUP, Sądzie i in.,

− pomoc  w  wypełnianiu  dokumentów  do  orzecznictwa,  w  znalezieniu  pracy,
uzyskaniu mieszkania i w zagospodarowaniu się,

− udzielanie  porad  indywidualnych  w  celu  poprawnego  funkcjonowania
rodziny/osoby w społeczeństwie,

− ścisła  współpraca  ze  Szkołą,  Przedszkolem,  Ośrodkiem  Zdrowia,  Kościołem,
Poradnią  Pedagogiczno-  Psychologiczną,  Kuratorem  Sądowym  i  innymi
instytucjami.

Program FEAD

W ramach  współpracy  z  Parafialnym  Zespołem Caritas  przy  Parafii  Św.  Michała
w  Koniecpolu,  który  pozyskuje  żywność  z  Banku  Żywności  w  ramach  programu
FEAD  pracownicy  MGOPS  w  Koniecpolu  w  2018  r.  wydali  480  skierowań
uprawniających  do  otrzymania  bezpłatnej  żywności  1174  osobom  w  rodzinach.
Kryterium dochodowe w 2018 r. uprawniające do otrzymania skierowania wynosiło
200  %  kryterium  dochodowego   z  ustawy  o  pomocy  społecznej  tj.:  dla  osoby
samotnej 1 402,00 zł oraz dla osoby w rodzinie 1 056,00 zł

W 2018r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 / Europejski Fundusz Społeczny/ realizował następujące projekty:

Projekt nr 1

Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Koniecpolu  w  okresie  od
02.07.2018 r. do 31.12.2018 r. realizował projekt pn. „Aktywizacja zawodowa poprzez
zdobywanie  nowych  umiejętności  i  kwalifikacji” w  ramach  Poddziałania  9.1.2
Wzmocnienie  potencjału  społeczno  –  zawodowego  społeczności  lokalnych  -  RIT
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Śląskiego  na  lata  2014  –  2020  współfinansowanego  ze  środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Wartość projektu: 124 200,00 zł  dofinansowanie: 117 990,00 zł,  dotacja otrzymana
124 200,00 zł, dotacja wykorzystana – 124 139,90 zł

Projekt polegał na wzmocnieniu aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej
projektu  (10  osób),  będącej  częścią  lokalnej  społeczności  z  Gminy  Koniecpol
zamieszkującej  obszar  rewitalizacji  poprzez działania aktywnej  integracji  w formie
zadań:

1. Aktywna integracja,
2. Trening umiejętności życiowych i społecznych,
3. Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz psychologiczne,
4. Warsztaty  z  zakresu  funkcjonowania  na  rynku  pracy  oraz  w  otoczeniu

społecznym,
5. Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, Projekt

był realizowany na terenie Gminy Koniecpol.

Realizacja projektu  promowała włączenie społeczne, walkę z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją  oraz  realizowała  bezpośrednio  cel  szczegółowy  RPO  WSL 2014-
2020:  9b  –  Zwiększona  aktywizacja  społeczno  -  gospodarcza  ludności
zamieszkującej  rewitalizowane tereny. Projekt zakładał,  że po jego zakończeniu 3
osoby  podejmą  zatrudnienie  włącznie  z  podjęciem  własnej  działalności
gospodarczej.

Projekt  był  realizowany  w  ramach  Strategii  RIT  Subregionu  Północnego  (wiązka
projektów „Rewitalizacja”), która szeroko konsultowana była poprzez szeroką formułę
partnerstwa,  opartą  na  konstruktywnym  dialogu  ze  wszystkimi  zainteresowanymi
osobami i instytucjami.

Wszystkie 10 osób biorących udział w projekcie ukończyło szkolenia i kursy, 3 osoby
po zakończeniu podjęły zatrudnienie, a tym samym osiągnięto wszystkie wskaźniki
określone we wniosku o dofinansowanie.

W dniu 19 grudnia 2018r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego skontrolował
prawidłowość realizacji projektu w dniu 17 stycznia 2019r. przekazano do jednostki
kontrolowanej  informację  pokontrolną,  w  której  Zespół  kontrolujący  nie  stwierdził
uchybień/nieprawidłowości.  Projekt  otrzymał  kategorię  nr  1  tzn.  był  realizowany
prawidłowo.

Projekt nr 2

Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Koniecpolu  od  01.10.2018  r.
rozpoczął  realizację  projektu  pn.  „Utworzenie  świetlicy  środowiskowej  przy
ul.  Szkolnej  w  Koniecpolu”.  Projekt  jest  realizowany  w  ramach  Priorytetu  IX
Włączenie  społeczne,  Działanie  9.2.  Dostępne  i  efektywne  usługi  społeczne  i
zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Czas trwania projektu od 01.10.2018 r. do 30.11.2019 r.
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Wartość projektu: 184 912,50 zł , dofinansowanie: 171 038,62 zł, dotacja otrzymana
w 2018 r.: 71 412,49 zł, dotacja wykorzystana: 29 111,05 zł

Projekt polega na doposażeniu świetlicy jako miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Koniecpol.  Zgodnie z potrzebami i  oczekiwaniami  określonymi  na
etapie tworzenia projektu świetlica jest miejscem, gdzie dzieci i młodzież będą miały
możliwość  odrobienia  pracy  domowej,  skorzystania  z  komputera.  Głównym
zamierzeniem jest  stworzenie  miejsca  integracji  oraz  realizacji  potrzeby  kontaktu
z  rówieśnikami  również  z  osobami  niepełnosprawnymi  podczas  których  młodzież
może nauczyć się tolerancji  do innych.  W ramach projektu świetlicę doposażono
w  niezbędny  sprzęt  (meble  oraz  sprzęt  elektroniczny).  Zostały  zatrudnione
odpowiednie  osoby  tj.  wychowawca  świetlicy  na  umowę  o  pracę  oraz  instruktor
kluczowych kompetencji i psycholog na umowy cywilno - prawne, którzy świadczą
usługi na rzecz uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy mają zapewnione posiłki
oraz zajęcia z psychologiem.

W miesiącach październiku i listopadzie odbyła się rekrutacja do projektu. Projektem
zostało  objęte  15  osób  tj.  dzieci  i  młodzież  w  wieku  6-  18  lat  z  terenu  gminy
Koniecpol, uczące się w szkołach, z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Rekrutacja była prowadzona  w budynku Miasta i Gminy w Koniecpolu
przy  ul.  Chrząstowskiej  6A  oraz  w  budynku  świetlicy  przy  ul.  Szkolnej  17.
W pierwszej kolejności prawo do udziału w projekcie miały osoby o znacznym lub
umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności  oraz  z  niepełnosprawnościami
sprzężonymi,  z  niepełnosprawnością  intelektualną  oraz  osoby  z  zaburzeniami
psychicznymi.  Kolejną  grupą  były  osoby  lub  rodziny  zagrożone  ubóstwem  lub
wykluczeniem społecznym. Ostatnią grupą są osoby lub rodziny korzystające z PO
PŻ.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

Charakter  potrzeb  rewitalizacyjnych  wynikających  z  diagnozy  oraz
przeprowadzonych  konsultacji  społecznych  odnośnie  poszczególnych  sfer  życia
społecznego  oraz  stanu  infrastruktury  został  określony  w  powyższych
podrozdziałach. W trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dokonano
zestawienia  najważniejszych  potrzeb  rewitalizacyjnych  wynikających
z  przeprowadzonych  analiz,  konsultacji  społecznych  oraz  spotkania  z  radnymi,
sołtysami i burmistrzem, które realizowane są sukcesywnie:

a) strefa społeczna:

• Określenie przyczyn emigracji ludności z terenu Gminy i zapobieganie jej,
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• Włączenie większej liczby mieszkańców zarówno terenu miasta, jak i terenów
wiejskich w działalność organizacji pozarządowych,

• Zwiększenie  poziomu  nauczania  w  placówkach  oświatowych  na  terenie
Gminy,

• Zapobieganie agresji, przemocy i rozwoju uzależnień wśród dzieci i młodzieży
na terenie Gminy, poprzez organizację czasu wolnego,

• Pomoc dla rodziców, którzy mają trudności opiekuńczo-wychowawcze,

• Poprawa integracji mieszkańców obszarów wiejskich z mieszkańcami miasta
Koniecpol,

• Określenie dokładnych przyczyn  przyznania pomocy społecznej  wysokiemu
odsetkowi mieszkańców miasta Koniecpol,

• Zapobieganie wysokiemu bezrobociu na terenie Gminy, a w szczególności na
obszarach wiejskich,

• Zapobieganie przestępczości na terenie miasta Koniecpol;

b) strefa gospodarcza:

• Stworzenie  na  terenie  miasta  Koniecpol  większych  zakładów  pracy
(zatrudniających od 5 do 49 pracowników),

• Wykorzystanie  istniejącej  infrastruktury  rekreacyjnej  w  postaci  ścieżek
rowerowych  oraz  przyrodniczych  walorów Gminy i  rozwój  agroturystyki  na
obszarach miejskich oraz wiejskich,

c) strefa środowiskowa:

• Budowa  kanalizacji  sanitarnej  oraz  deszczowej  na  obszarach  miasta
Koniecpol,

d) strefa techniczna:

• Modernizacja (w tym remont i  termomodernizacja)  budynków mieszkalnych
jednorodzinnych i wielorodzinnych,

• Modernizacja (w tym remont i termomodernizacja) budynków komunalnych,

• Stworzenie  dodatkowych  lokali  socjalnych  i  mieszkań  komunalnych
dostępnych dla osób w trudnej sytuacji życiowej,

• Termomodernizacja  budynku  mieszkalnego,  wielorodzinnego  przy
ul. Robotniczej 28 w Koniecpolu,

• Termomodernizacja  budynku  Zespołu  Szkół  nr  2  przy  ul.  Szkolnej  17
w Koniecpolu,

• Modernizacja  i  zwiększenie  bezpieczeństwa  dróg  gminnych  na  obszarze
miasta Koniecpol,
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• Rozbudowa infrastruktury sportowej, dostępnej dla osób dorosłych i seniorów
na obszarze miasta Koniecpol,

e) strefa przestrzenno-funkcjonalna

• Poprawa skomunikowania ze sobą sołectw na obszarach wiejskich;

• Zagospodarowanie  terenu  nad  zalewem,  zasilanym  przez  rzekę  Pilicę
w Koniecpolu,

• Powstanie Centrum Społeczno-Kulturalnego, które będzie stanowiło miejsce
skupiające i integrujące lokalną społeczność. 

Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  i  Gminy  Koniecpol  jest  realizowany
sukcesywnie. Poniżej przedstawiono stan realizacji poszczególnych projektów. 

Projekty rewitalizacyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy

Koniecpol na lata 2017 - 2023

Lp. Nazwa projektu Stan realizacji Zakres zadań

1.

Aktywizacja 
zawodowa poprzez

zdobywanie nowych 
umiejętności i 
kwalifikacji

Zrealizowany

Utworzenie  i  realizacja  Programu  Aktywizacji  Społeczności  Lokalnej  na  terenie
gminy Koniecpol. 
Program  obejmował  usługi  aktywnej  integracji  o  charakterze  społecznym
i  zawodowym,  prowadzące  do wzrostu  kompetencji  społecznych  i  kwalifikacji
zawodowych oraz umiejętności pożądanych na rynku pracy.

Działaniami projektowymi objęto osoby zamieszkujące obszar  rewitalizacji

2.
Utworzenie świetlicy 
środowiskowej przy 
ul. Szkolnej

W trakcie 
realizacji

Projekt ma na celu poprawę jakości życia dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie usług społecznych realizowanych
przez świetlicę środowiskową.

Powyższe zostanie zrealizowane w szczególności poprzez działania związane z:

- zapewnieniem opieki wychowawczej, 

- zapewnieniem opieki psychologicznej,

- zajęcia tematyczne.

3. 

Wsparcie społeczno –
zawodowe osób 
zagrożonych 
ubóstwem i 
wykluczeniem 
społecznym oraz 
zwiększenie szans na
zatrudnienie

Zrealizowany

Aktywne  włączenie  do  społeczeństwa  osób  ubogich  i  wykluczonych  oraz
zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez wykorzystanie potencjału istniejących
w Gminie podmiotów tj.  Centrum Integracji  Społecznej, Klub Integracji  społecznej,
Zakład Aktywności Społecznej.

4. 

Utworzenie Centrum 
Społeczno-
Kulturalnego-

„Twoja strefa”

Zrealizowany

Utworzenie Centrum Społeczno-Kulturalnego.

Kompleksowe działania,  w tym:  spotkania,  panele dyskusyjne,  porady,  rozwijanie
umiejętności,  rozbudzanie  aktywności  społecznej  wśród  różnych  grup  odbiorców.
Zadania w ramach projektu będą realizowane w podziale na strefy:

1. Strefa dziecka – organizacja opieki nad dziećmi podczas zajęć dla rodziców,
pomoc w odrabianiu lekcji, wspólne czytanie książek, zabawy integracyjne.

2. Strefa  nastolatka  –  wsparcie  dla  nastolatków  z  problemami,  możliwość
organizacja spotkań ze specjalistami.

3. Strefa młodej  mamy – organizacja spotkań dla młodych mam, gdzie będzie
możliwość wymiany doświadczeń, organizacja spotkań ze specjalistami.

4. Strefa  rodzica,  -  organizacja  zajęć  dla  dzieci  wraz  z  rodzicami,  możliwość
wymiany doświadczeń,

5. Strefa  seniora  –  organizacja  warsztatów  (np.  rękodzieło)  oraz  zajęć  dla
seniorów (np. nornic wal king),

6. Strefa  poszukującego  pracy  –  organizacja  spotkań  promujących
samozatrudnienie  oraz  motywacyjnych,  wsparcie  dla  osób  poszukujących
pracy.

5. „Gmina Koniecpol 
miejscem 
bezpiecznym i 

W trakcie 
przygotowania 
do realizacji

Animacja środowiska lokalnego i  angażowanie mieszkańców do działań na rzecz
poprawy funkcjonowania najbliższego otoczenia z pomocą animatora lokalnego.

Inicjatywy  aktywizujące  i  integrujące  społeczność  lokalną  o  charakterze
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Lp. Nazwa projektu Stan realizacji Zakres zadań

przyjaznym dla 
mieszkańców 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym”

edukacyjnym, kulturalnym, turystycznym i sportowym.

Poradnictwo specjalistyczne psychologiczne, rodzinne i wychowawcze.

Wskazywanie  mieszkańcom  alternatywnych  i  twórczych  form  spędzania  wolnego
czasu.

Organizacja  szkoleń  zawodowych,  warsztatów  i  treningów  podnoszących
kwalifikacje zawodowe.

Powstanie  grupy  samopomocowej,  której  zadaniem  będzie  wzajemne  wsparcie,
wspólne spędzanie wolnego czasu oraz poszerzanie zainteresowań.

6. Zagospodarowanie 
terenu przy zalewie 
zasilanym przez rzekę
Pilicę wraz z terenem 
przy Przychodni 
Zdrowia

Zrealizowany 
częściowo

Przystosowanie  przestrzeni  znajdującej  się  po  północnej  stronie  zbiornika  do
pełnienia funkcji rekreacyjnej przez cały rok (rekreacja czynna i bierna) oraz funkcji
wypoczynkowej w miesiącach letnich.

Teren opracowania został podzielony na 6 stref funkcjonalno – przestrzennych:

1. Strefa biwakowa – położona w zachodniej części obszaru opracowania. Na jej
terenie  bezpośrednio  od  ul.  Chrząstowskiej  zlokalizowano  mały  park,  nieco
w  głębi  pole  campingowe.  Dojazd  na  teren  pola  przewidziano  nowo
projektowaną  drogą  od  strony  ul.  Chrząstowskiej.  Przy  wjeździe  na  teren
campingu  od  strony  ul.  Chrząstowskiej  umieszczono  budynek  recepcji  oraz
budynek natrysków i toalet oraz myjni naczyń. Wyznaczono także lokalizację
dwóch  sezonowych  obiektów  małej  gastronomii.  Na  terenie  campingu
wydzielono  pole  namiotowe  o  powierzchni  2340  m2,  z  miejscem  dla  40
namiotów i  samochodów oraz 10 miejsc pod auta i  przyczepy campingowe.
Teren wymaga nawiezienia  ziemi  do  poziomu terenu przy  ośrodku zdrowia.
Przewidziano  ogrodzenie  całego  terenu  metalowym  ogrodzeniem  oraz
instalację dwóch bram wejściowych. Dojście do sąsiadującej strefy spacerowej
i zbiornika zapewniono poprzez furtkę w środkowej części obszaru. Zakłada się
oświetlenie  terenu  przeznaczonego  pod  przyczepy  campingowe  oraz
lokalizację  5  słupków  energetycznych.  Przewidziano  nasadzenia  drzew
i  krzewów,  z  uwzględnieniem  stworzenia  szczelnego  ekranu  zieleni,
oddzielającego  teren  campingu  od  sąsiadującej  od  strony  pn  przychodni
i pogotowia ratunkowego.

2. Strefa spacerowo-piknikowa – obejmuje ciąg pieszo-rowerowy poprowadzony
nad brzegiem zbiornika oraz przestrzeń przeznaczoną pod organizację imprez
okolicznościowych, w której wyznaczono miejsce lokalizacji sceny letniej oraz
cyrku.  Poza  okresem występów i  stacjonowania  cyrku  ta  rozległa  trawiasta
przestrzeń służyć  będzie  piknikom i  uprawianiu  sportów (polana piknikowa).
Wzdłuż  ciągu  pieszo-rowerowego  zakłada  się  nasadzenia  szpalerowe.  Nad
zalewem, przy ciągu pieszo-rowerowym zaplanowano dwa drewniane pomosty.
Wyznaczono  przy  nich  miejsce,  gdzie  można  wypożyczyć  kajak  lub  rower
wodny.

3. Strefa wejściowa – obejmuje północną część obszaru, w tym plac z nie mniej
niż 40 miejscami postojowymi o nawierzchni z eko-kratki (w sąsiedztwie sklepu
„Biedronka”)  oraz  dwa  ciągi  pieszo-jezdne  o  nawierzchni  z  kruszywa
kamiennego łączące ją ze strefą spacerową. Zaplanowano gęste nasadzenia
drzew i  krzewów, aby stworzyć ekran zieleni  oddzielający otwartą polanę od
sąsiadującego supermarketu.

4. Strefa rekreacyjno-usługowa – obejmuje główną promenadę biegnącą wzdłuż
plaży,  przy której  zakłada się  zlokalizowanie  sezonowych lokali  usługowych,
a także dwa obiekty  przebieralni,  toalet  i  natrysków.  W centralnej  części  tej
strefy  znajduje  się  prostokątny  plac  zakończony  drewnianym,  półokrągłym
pomostem  widokowym.  Układ  przestrzenny  głównej  promenady  i  placu
podkreślać  będzie  pergola  i  liniowe  nasadzenia  zieleni.  W  jednakowych
odległościach  od  głównego  placu  zlokalizowano  dwa  pomosty  wchodzące
w wodę. Wyznaczono także miejsce na ognisko. Z tej strefy wykluczono ruch
rowerowy. Zakłada się wykonanie wszystkich ciągów pieszych oraz placu w tej
strefie  z  kostki  granitowej  połączonej  z  płytami  betonowymi.  Zakłada  się
podkreślenie głównych ciągów spacerowych alejami i szpalerami drzew. Strefa
obejmuje także plażę o powierzchni nie mniejszej niż 4500 m2. Po zachodniej
i wschodniej stronie plaży zlokalizowano dwa boiska do siatkówki plażowej.

5. Strefa rekreacyjna dla dzieci i młodzieży – znajduje się na północny-wschód od
strefy rekreacyjno-usługowej.  Przewiduje się stworzenie w tej  części  małego
parku, gdzie będzie możliwość wypoczywania w cieniu, dlatego konieczne będą
nasadzenia drzew i krzewów. W parku zlokalizowano dwa place zabaw – jeden
przeznaczony  dla  dzieci  w wieku 0  –  6  lat  i  drugi  przeznaczony dla  dzieci
starszych.  Przewiduje  się  instalację,  co  najmniej  9  różnych  urządzeń  na
placach zabaw oraz wykonanie  nawierzchni  żwirowej,  amortyzującej  upadki.
Zakłada się ogrodzenie placów zabaw metalowym płotkiem oraz instalację 2
wejść  typu  „dog-stop”.  Zlokalizowano  tu  także  nie  mniej  niż  7  urządzeń
przeznaczonych do ćwiczeń siłowo – gimnastycznych oraz rynnę dla młodzieży
do  jazdy  na  deskorolce,  wrotkach  i  rowerach  typu  BMX.  W  tej  strefie
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Lp. Nazwa projektu Stan realizacji Zakres zadań

poprowadzone zostaną swobodne ścieżki oraz wyznaczony plac o nawierzchni
z kruszywa kamiennego, gdzie będą zlokalizowane ławki.

Strefa administracyjna – obejmuje obszary zabudowane zlokalizowane w zachodniej
części obszaru opracowania, w tym obszar, gdzie znajdują się budynki gospodarcze
przeznaczone do rozbiórki. W granicach tej strefy znajduje się także teren ośrodka
zdrowia.

7.
Przebudowa budynku 
hotelu na mieszkania 
socjalne

Zrealizowany
Prace  remontowe:  wykonanie  nowych  instalacji,  wymiana  stolarki  okiennej
i drzwiowej. 

Przebudowa wnętrza związana z koniecznością wydzielenia mieszkań.

8.

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

Zrealizowany
Rozbudowa,  adaptacja  i  wyposażenie  istniejącego,  zdegradowanego  obiektu  na
potrzeby stworzenia i działalności  Centrum Społeczno-Kulturalnego w Koniecpolu,
w tym działań realizowanych przez Dom Kultury

9.

Rewitalizacja 
zdegradowanego 
budynku położonego 
w Koniecpolu ul. 
Szkolna 17 na 
potrzeby świetlicy 
środowiskowej

Zrealizowany

Prace  budowlane  w  ramach  zdegradowanego  budynku  dla  potrzeb  świetlicy
środowiskowej  polegające  m.in.  na:  termomodernizacji,  remoncie  i  adaptacji
pomieszczeń wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i
zagospodarowaniem terenu.

10.
Remont gminnego 
targowiska 

Przygotowana 
dokumentacja 
aplikacyjna, 
poszukiwanie 
źródeł 
finansowania

Utwardzenie  terenu,  wyznaczenie  miejsc  parkingowych,  budowa  stanowisk
(boksów). 

11.
Remont boiska 
sportowego 

Zrealizowany 
częściowo

Remont istniejących urządzeń: trybun, bieżni i boiska.

12.
Termomodernizacja 
Zespołu Szkół nr 2 w 
Koniecpolu

W trakcie 
realizacji

Wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  docieplenie  przegród  zewnętrznych
i stropodachów, wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami, wymiana węzła cieplnego
na  kompaktowy  dwufunkcyjny  z  zastosowaniem  2  pomocniczych  pomp  ciepła,
modernizacja  systemu  przygotowania  ciepłej  wody  użytkowej  poprzez  wymianę
instalacji, montaż 5 szt. paneli fotowoltaicznych.

13.

Termomodernizacja 
budynku 
mieszkalnego, 
wielorodzinnego

Projekt 
Spółdzielni 
Mieszkaniowej  
w Koniecpolu

Docieplenie przegród zewnętrznych i stropodachów.

14. 
Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 
– cz. zachodnia

Zrealizowany
Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  tłocznej  o  dł.  ok.  700  mb  wraz  z  budową
przepompowni ścieków przy ul. Armii Krajowej.

Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych.

15.

Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej i
deszczowej – cz. 
wschodnia

W trakcie  
realizacji

Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  i  tłocznej  o  dł.  5 000  m  wraz
z przyłączami do budynków (ok. 230 szt.).

Budowa trzech przepompowni ścieków.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej o dł. 3 000 m.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Klonowej o długości ok. 350 m.

Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol
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POLITYKA GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  w  Koniecpolu  działała
w  2018r.   na  podstawie  Zarządzenia  nr  59/2015  z  dnia  18  sierpnia  2015  r.
Burmistrza  Miasta  i  Gminy  w  Koniecpolu  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Koniecpolu  oraz  Zarządzenia
nr  27/2017  z  dnia  2  marca  2017  .   Burmistrza  Miasta  i  Gminy  w  Koniecpolu
w  sprawie  zmiany  Zarządzenia  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Koniecpol  z  dnia  18
sierpnia 2015 r.  

Działalność  w/w  Komisji  w  ubiegłym  roku  opierała  się  o  ustawę  w  wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tj. Dz.
U. z 2018r.  poz. 2137 ze zm.) oraz uchwałę Rady Miejskiej nr L/367/18 z dnia 25
stycznia  2018  r.  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. w Gminie Koniecpol.

Do podstawowych działań komisji należało:

1. Motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podejmowania leczenia;
2. Wyrażanie opinii w sprawach sfinansowania i dofinansowania przedsięwzięć

w  zakresie  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Koniecpol;

3. Współdziałanie  z  instytucjami  i  organizacjami  w  sprawach  profilaktyki
i zapobiegania nowym problemom alkoholizmu;

4. Opiniowanie  wniosków  o  wydanie  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych;

5. Współpraca z Urzędem Miasta i  Gminy w Koniecpolu, Komisariatem Policji
w Koniecpolu Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem
Interdyscyplinarnym, Punktem Konsultacyjnym;

6. Zmniejszanie  rozmiaru  aktualnie  istniejących  problemów  alkoholowych,
problemów narkomani oraz przemocy w rodzinie poprzez wspieranie działań
mających na celu promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Komisja  w  2018r.  zebrała  się  12– krotnie.  Na  spotkania  zapraszane  były  osoby
zgłoszone w związku z nadużywaniem alkoholu.

W roku 2018 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło
10 wniosków z komisariatu policji,  MGOPS, kuratora sądowego oraz od członków
rodzin  osób  nadużywających  alkohol.  Komisja  wezwała  15 osób,  które
niejednokrotnie  próbowano  zmotywować  do  leczenia  uzależnienia  alkoholowego.
Osoby dotknięte problemem nadużywania alkoholu komisja motywuje do podjęcia
terapii,  kieruje  do  Punktu  Konsultacyjnego  lub  kieruje  do  Sądu  Rodzinnego
o przymusowe skierowanie na terapię. Liczba wniosków wysłanych do sądu – 13.
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Jednym  z  głównych  zadań  GKRPA  jest  realizacja  nałożonego  przez  ustawę
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, Gminnego Programu
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Koniecpol. Program ten  finansowany jest z budżetu gminy ze
środków  pochodzących  z  wpłat  za  wydawanie  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych.

Na posiedzeniach rozpatrzono  18 podań o wydanie nowych zezwoleń w punktach
sprzedaży.

Komisja kierowała osoby uzależnione do Punktu Konsultacyjnego, z którego w 2018r.
skorzystały 32 osoby uzależnione, 3 osoby współuzależnione, osobom uzależnionym
udzielono 163 porady oraz  88 porad osobom współuzależnionym.

Na  posiedzeniach  komisji  rozpoznawano  również,  inne  sprawy  w  tym:  komisja
zapoznawała  się  z  pismami  (postanowieniami)  przychodzącymi  z  sądu,  Komisja
rozpatrywała oferty, które napływały do GKRPA dotyczące profilaktyki  alkoholowej
w  celu  ich  wykorzystania.  Członkowie  komisji  opracowali   projekt   Gminnego
Programu  Profilaktyki  i   Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Gminny
Program Zapobiegania Narkomanii na 2019 rok.
GKRPA wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków
i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności
gminy. Należy mieć nadzieję, że działalność ta przyniosła zamierzone efekty.

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
NA ROK 2018

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i  o wolontariacie (tj.  Dz.  U.  2016 r.  poz.  239),  Rada Miasta i  Gminy
Koniecpol  Uchwałą  Nr  XLIX/345/17  z  dnia  28  grudnia  2017  roku  i  Uchwałą
zmieniającą Nr LII/377/18 z  dnia 22  marca 2018 roku przyjęła  „Roczny Program
Współpracy  Miasta  i  Gminy  Koniecpol  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018.

1. Celem głównym programu było zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców
Miasta  i  Gminy  oraz  wzmocnienie  rozwoju  społeczeństwa  obywatelskiego
poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy
a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
Ustawy.

Realizacja  tego  Celu  nastąpiła  poprzez  realizację  celów  szczegółowych
Programu:

• poprawa  jakości  życia  mieszkańców  Miasta  i  Gminy  poprzez  pełniejsze
zaspokojenie ich potrzeb,
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• racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,

• wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ich zadań statutowych,

• otwarcie  na  innowacyjność  i  konkurencyjność  w  wykonywaniu  zadań
publicznych,

• podniesienie efektywności i działań w sferze wykonywania zadań publicznych,

• integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań
publicznych,

• wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu,

• promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich,

2. Współpraca Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi
oraz  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  odbywała  się  na
zasadach:

• pomocniczości  -  zgodnie,  z  którą  Gmina  powierza  organizacjom realizację
zadań  własnych,  a  organizacje  zapewniają  ich  wykonanie  w  sposób
ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

• suwerenności  stron  zgodnie,  z  którą  stosunki  pomiędzy  Urzędem  Miasta
i  Gminy,  a  Organizacjami  kształtowane  są  z  poszanowaniem  wzajemnej
autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,

• partnerstwa  -  co  oznacza  dobrowolną  współpracę  równorzędnych  sobie
podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu
razem wytyczonych celów,  efektywności  -  co oznacza wspólne dążenie do
osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych,

• uczciwej  konkurencji  co oznacza wymóg udzielania tych samych informacji
odnośnie  wykonywanych  działań,  zarówno  przez  podmioty  publiczne  jak
i  niepubliczne,  a  także  obowiązek  stosowania  tych  samych  kryteriów przy
dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji ich finansowania,

• jawności  zgodnie,  z  którą  wszystkie  możliwości  współpracy Urzędu  Miasta
i  Gminy z organizacjami są powszechnie wiadome oraz jasne i  zrozumiałe
w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

3. Przedmiotem współpracy Urzędu Miasta i Gminy z organizacjami pozarządowymi
było:

• realizacja  zadań  publicznych  Miasta  i  Gminy  określonych  w  ustawach,
w zakresie odpowiadającym jej zadaniom własnym,

• konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego na etapie ich tworzenia,

• określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,

• podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy.
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Realizacja zadań publicznych Miasta i Gminy określonych w ustawach, w zakresie
odpowiadającym jej zadaniom własnym. 

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 21/2018 z dnia 22.02.2018 r.
ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym  w  Gminie  Koniecpol
w 2018 r.

W dniu 19 marca 2018 r. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta
i  Gminy  Koniecpol,  Zarządzeniem  Burmistrza  nr  31/2018  z  dnia  19.03.2018  r.
w  ramach  „Otwartego  konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadania  publicznego
w  zakresie  przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym  w  Gminie
Koniecpol w 2018 r.” rozstrzygnęła konkurs.

Dotacje uzyskały następujące organizacje:

 Stowarzyszenie  na  Rzecz  Rozwoju  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych
w Koniecpolu "EUREKA", ul. Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol – 4 100,00 zł;

 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koniecpolu, ul.  Armii  Krajowej
26, 42-230 Koniecpol – 4 210,00 zł;

 Stowarzyszenie  "Przyjaciele  Szkoły"  w  Koniecpolu,  ul.  Szkolna  18,  42-230
Koniecpol – 26 174,64 zł;

 Koło  Gospodyń  Wiejskich  „Kuźnica  Grodziska”,  Rudniki-Kolonia  6,  42-23
Koniecpol – 3 000,00 zł;

 Stowarzyszenie  "Okołowianki",  ul.  Łanowa  5,  Okołowice,  42-230  Koniecpol  –
4 000,00 zł;

 Stowarzyszenie  na  Rzecz  Rozwoju  Wsi  Radoszewnica  "Pod  Wiatrakami",
ul. Koniecpolska 46, Radoszewnica, 42-230 Koniecpol - 3 000,00 zł;

 Klub Sportowy „Dragon”, Ponik ul. Koniecpolska 26, 42-253 Janów, – 3 000,00 zł;

 Miejski  Ludowy Klub  Sportowy  "PILICA"  Koniecpol,  ul.  Zamkowa  27,  42-230
Koniecpol – 92 929,65 zł.

W roku 2018 nie zostały udzielone dotacje w trybie uproszczonym na podstawie art.
19a  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i wolontariacie.

Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego na etapie ich tworzenia.

Konsultacje w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i  Gminy
Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na  rok  2018
odbywały  się  od  dnia  27.11.2017  r.  do  dnia  12.12.2017  r.  W  trakcie  trwania
konsultacji nie zgłoszono uwag ani opinii do projektu w/w programu.

Konsultacje  w sprawie  przyjęcia  zmiany Rocznego  Programu Współpracy  Miasta
i Gminy Koniecpol  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
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w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2018 odbywały się od dnia 15.02.2018 r. do dnia 02.03.2018 r. W trakcie trwania
konsultacji nie zgłoszono uwag ani opinii do projektu w/w programu.

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi opierała się również na doradztwie
udzielanym  przez  pracowników  Urzędu  w  zakresie  pozyskiwania  środków
finansowych  oraz  w  zakresie  organizacji  imprez  kulturalnych  i  spotkań
mieszkańców.

5. Ewaluacja Programu:

• liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 1;

• liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji –
11;

• liczba  zawartych  umów  na  realizację  zadania  publicznego,  w  tym  liczba
organizacji – 8; 

• liczba  umów,  które  nie  zostały  zrealizowane  lub  zostały  rozwiązane  przez
Gminę z przyczyn zależnych od organizacji – 0; 

• liczba beneficjentów biorących udział w zadaniu publicznym – 8; 

• wysokość kwoty w całości udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach –
140 414,28 zł;

• liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje – 0; 

• wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację  Programu
141 000,00 zł; 

• liczba  projektów  aktów  prawa  miejscowego  stanowionych  przez  Radę
konsultowanych przez organizacje – 2; 

•liczba spotkań z przedstawicielami organizacji – 2;

6. Aktywność  i  rozwój  organizacji  pozarządowych  w  dużej  mierze  zależały  od
działań  i  wsparcia  samorządu  Gminy.  Aktywizacja  mieszkańców  poprzez
działalność  stowarzyszeń  sprzyjała  rozwojowi  Gminy,  która  zyskała  cennego
partnera do rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych na swoim
terenie.

W  roku  2019  współpraca  samorządu  Miasta  i  Gminy  Koniecpol  z  organizacjami
pozarządowymi powinna ewaluować w kierunku zwiększenia możliwości  absorpcji
środków  finansowych  pozyskanych  na  zadania  i  projekty  realizowane  przez
Stowarzyszenia na terenie naszej Gminy.
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OŚWIATA I KULTURA

Oświata i opieka nad dziećmi

Na terenie Gminy brak  jest  placówek opieki  nad dziećmi  do lat  3.  W roku 2018

wystąpiono z wnioskiem aplikacyjnym i  pozyskano dofinansowanie na utworzenie

pierwszego w gminie żłobka samorządowego o nazwie „Wesoły Skrzat”.

System opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat) opiera się w Gminie na

trzech placówkach – wszystkie znajdują się na obszarze miasta Koniecpol. Od 2013

r.  funkcjonują  w  Gminie  trzy  przedszkola.  Ze  względu  na  brak  placówek

przedszkolnych na terenach wiejskich funkcjonują w dwóch szkołach podstawowych

oddziały przedszkolne. 

W  Gminie  Koniecpol  działają  cztery  szkoły  podstawowe  –  dwie  na  obszarach

wiejskich i dwie w mieście Koniecpol. 

Z przeprowadzonej analizy danych ilościowych na temat edukacji wynika, że poziom

edukacji w Gminie Koniecpol jest na dostatecznym poziomie. Większość placówek

oświatowych, zlokalizowanych jest w Koniecpolu. 

Dane na temat oświaty przedstawiono poniżej.

2015 2016 2017 2018
Liczba
miejsc

Liczba
uczniów

Liczba
miejsc

Liczba
uczniów

Liczba
miejsc

Liczba
uczniów

Liczba
miejsc

Wychowanie
przedszkolne

Przedszkole nr 1 110 98 110 89 110 93 95
Przedszkole nr 2 95 83 95 73 95 91 95

Niepubliczne
Przedszkole „”Jaś i

Małgosia
60 53 60 41 60 54 60

Oddział przedszkolny
w SP Rudniki

(organ prowadzący
SRW)

50 27 50 22 50 17 50

Oddział przedszkolny
w SP Łysinach (organ

prowadzący SRW)
25 12 25 11 25 15 25

Razem – wychowanie
przedszkolne 340 273 340 236 340 270 325
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SP G SP G SP G

SP z
klasami
gimnaz

jum

Szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa nr
1

208 150 224 130 188 130 308
358 354 318

Szkoła Podstawowa nr
2

204 132 204 122 189 112 301
336 326 301

Szkoła Podstawowa
Rudniki 41 49 48 45

Szkoła Podstawowa
Łysiny 34 38 30 30

Razem uczniów szkół
podstawowych i klas

gimnazjów
769 767 697 684

Szkoła
Ponadgimnazjalna

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych

w Koniecpolu
298 258 249 260

Źródło: dane przekazane ze szkół i według stanu na 30 września 2018 r. 

Kultura

Dom Kultury w Koniecpolu działa w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r.

o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej.  Podstawowym  zadaniem

placówki  jest  upowszechnienie kultury,  edukacja poprzez sztukę oraz zapoznanie

młodych ludzi z różnymi dziedzinami twórczości, co pozwala w wartościowy sposób

zagospodarować czas, a także energię dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta

i Gminy Koniecpol.

W  okresie  01.01.2018  –  31.12.2018  r.  w  ramach  działalności  Domu  Kultury

zorganizowano:

➢ Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji święta Trzech Króli,

➢ 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wraz z ZSP,

➢ Ferie zimowe z Domem Kultury,

➢ Wycieczki: do kina, na basen,
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➢ Zapusty Radoszewnica,

➢ Kurs Qullingu,

➢ KONKURSY: 

− II Gminny Konkurs Wielkanocny „Kartka Świąteczna” ;        

− I Powiatowy Konkurs Wokalny „Wiosna z przebojami Maryli Rodowicz”; 

− Najlepsze przebranie;

− VII Konkurs Czytelniczy „ Kleksomania” ; 

− XXX Regionalne Spotkanie z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa”;

− Konkurs „Jazda na byle czym”; 

− Konkurs „ Najwspanialszy pies w Koniecpolu”

➢ Przedstawienie Teatralne „Babiniec”

➢ Uroczystość 3 maja

➢ Majówka Rodzinna

➢ Wiosenna wyprzedaż garażowa – Klamociarnia

➢ Dni Koniecpola – Hetmaniada 2018

➢ WIANKI – Noc Świętojańska

➢ Warsztaty dla  dzieci,  młodzieży i  dorosłych :  plastyczne ,  teatralne,  z  Kultury

Ludowej, wokalne, recytatorskie, przyrodnicze - „Las wokół nas”, Samoobrona,

taneczne

➢ Zajęcia nauki  :  śpiewu -  Studio Piosenki,  zajęcia choreograficzno – taneczne,

Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Mażoretki Koniecpolskie, nauka gry na gitarze, 

➢ Imprezy okazjonalne

➢ Gala Muzyki i Biznesu

➢ Jesienna Klamociarnia - wyprzedaż garażowa
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➢ 79 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

➢ Narodowe Czytanie „Przedwiośnie”

➢ Dożynki Gminne

➢ Koncert  z  okazji  100-lecia  Odzyskania  Niepodległości  w  wykonaniu  Orkiestry

Symfonicznej

➢ 575 rocznica nadania praw miejskich: Quiz- interaktywny multimedialny turniej

wiedzy o Koniecpolu, Wielkie Koniecpolskie Dyktando

➢ Dzień Otwarty Domu Kultury

➢ 11 listopada - 100 rocznica Odzyskania Niepodległości

➢ Mikołajki 2018

➢ Jarmark Bożonarodzeniowy: „Ice Show” pokaz rzeźbienia w lodzie

➢ Warsztaty dla dzieci,  młodzieży: przyrodnicze - „Las wokół nas”, Samoobrona,

taneczne

➢ Zajęcia nauki : zajęcia choreograficzno – taneczne , Młodzieżowa Orkiestra Dęta,

Mażoretki Koniecpolskie

➢ Wycieczka do Wisły

➢ Konkurs wędkarski

➢ Konkursy kulinarne: „Ryba na stole przez cały rok”, „Gęsina na Św. Marcina”

W roku 2018 Dom Kultury współpracował z placówkami oświatowymi oraz z Kołami

Gospodyń Wiejskich.

Dom Kultury był również beneficjentem wielu projektów, jak następuje:  

1. PROJEKT „LATO Z RYBKĄ”

W  dniu  30  maja  2018  roku,  Dom  Kultury  w  Koniecpolu  podpisał

z  Województwem  Śląskim  umowę  o  dofinansowanie  na  realizację  operacji

pt.  „Lato  z  Rybką”  –  cyklu  7  imprez  plenerowych  promujących  rybactwo
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śródlądowe i  akwakulturę. Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dla Domu

Kultury pomoc finansową na realizację operacji  w formie zwrotu poniesionych

kosztów kwalifikowanych operacji w wysokości 56,90% tych kosztów, tj. w kwocie

31  353,00  zł.  Współfinansowanie  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wynosiło 26 650,05 zł.

W ramach projektu, zorganizowano następujące imprezy:

• Koncerty parkowe w Rynku „  Lato z Rybką”:   na których wystąpili:  Jurajski

Oddział  Bluesowy,  Baranki  Boże,  Młodzieżowa  Orkiestra  Dęta,  Tadeusz

Barylski  &  Piotr  Galiński,  kwartet  smyczkowy  Espressivo,  Michał  Rorat

i Krzysztof Drynda,

• „Święto Karpia” - koncert 4 Refy.

oraz zakupiono drewnianą scenę plenerową do parku miejskiego w Koniecpolu.

2. PROGRAM „KULTURA DOSTĘPNA”

Dnia  25  lipca  2018  roku,  Dom  Kultury  w  Koniecpolu  podpisał  umowę

o dofinansowanie zadań  w ramach Programu „Kultura dostępna”  ze środków

finansowych  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury. 

W ramach programu, zorganizowano:

II Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, czyli cykl 3 koncertów, którego celem

była  promocja  wartości  artystycznych  w  formie  nieodpłatnej  i  atrakcyjnej  dla

widza.:

− Koncert: skrzypce/ Karol Lipiński – Brańka organy/ Adam Klarecki

− Koncert: organy/ Krzysztof Urbaniak

− Koncert: chór Basilica Cantans pod dyrygencją Włodzimierza Krawczyńskiego

organy/ Henryk Jan Botor.

W każdym z  koncertów,  które  odbywały  się  w barokowym kościele  p.w.  Św.

Trójcy w Koniecpolu uczestniczyło ok. 300 osób.
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Dofinansowanie do programu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

wyniosło: 13 000,00 zł, a wkład własny: 4 600,00 zł. 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Interwencje  policyjne,  przestępstwa  i  wykroczenia  na  obszarze  Gminy  Koniecpol
zdarzają się najczęściej na obszarze Miasta.

W  2018  r.  na  obszarze  Gminy  miały  miejsce  3  wypadki  drogowe  (w  tym  3  na
obszarze Koniecpola) oraz 26 kolizji drogowych (w tym 26 na obszarze Koniecpola).
Szczegóły prezentuje poniższa tabela.

Wypadki i kolizje drogowej w  2018r. 

Wyszczególnienie
Wypadki drogowe

Kolizje
drogowe

szt. na 100 tys. mieszkańców szt.
Obszar Miasta 3 48,84 26
Obszar wiejski 0 108,28 0

Gmina Koniecpol 3 71,17 26
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Policji w Koniecpolu

Skalę przestępczości prezentuje tabela poniżej

Przestępczość 2018

Wyszczególnienie
Interwencje policyjne

 domowe

Ujawnione 
przestępstwa 

kryminalne

Gmina Koniecpol 64
W  tym  założono  9
„Niebieskich kart”

84

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Koniecpolu

INWESTYCJE GMINNE

1. Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol, Etap I, zadanie II, podetap 1 oraz
podetap  2  -  w  formule  zaprojektuj  i  wybuduj,  obejmująca  następujące
miejscowości  gm.  Koniecpol:  Dąbrowa,  Rudniki,  Rudniki  –  Kolonia,  Piaski,
Pękowiec, Zaróg i Teodorów. Inwestycja realizowana od września 2017 roku do
końca maja 2018 roku. W ramach inwestycji zaprojektowano i wybudowano 17
559,0 mb sieci wodociągowej z rur PE o średnicach 225mm, 160mm, 110mm
i 90mm oraz 171 szt. przyłączy. 

Koszt  wykonania  dokumentacji  oraz  robót  budowlanych  wyniósł  łącznie
5 400 000,00 zł. 
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Inwestycja  została  dofinansowana  z  rezerwy  celowej  Ministerstwa  Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

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

Inwestycja realizowana była w okresie od 05.01.2018 r. do 08.10.2018 r. Łączny
koszt wykonania robót budowlanych wyniósł 2 882 030,48 zł. 

Zakres prac obejmował m.in.: 

 roboty  rozbiórkowe  –  częściowa  rozbiórka  istniejącego  budynku  OSP  -
powierzchnia  zabudowy  rozbieranego  budynku  378,28m2,  kubatura:
1899,00m2 wraz  z  wywiezieniem  i  utylizacją  materiałów  pochodzących
z rozbiórki;

 rozbudowę  i  przebudowę  budynku  –  budynek  w  konstrukcji  tradycyjnej
murowanej,  ściany dwuwarstwowe z  pustaków ceramicznych  wykończone
tynkiem,  zewnętrznie  docieplone  styropianem  z  wyprawą  tynkiem
elewacyjnym,  strop  gęstożebrowy o  grubości  34  cm,  dach  wielospadowy
w konstrukcji prefabrykowanej - drewnianej, kryty dachówką ceramiczną;

Parametry budynku:

a) liczba kondygnacji nadziemnych: 2 + piwnica;

b) powierzchnia zabudowy: 890,94m2;

c) powierzchnia netto: 1092,72m2;

d) kubatura: 4463,11m3;

e) długość: 36,57m;

f) szerokość: 47,63m;

g) wysokość: 10,27m. 

 wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy fi=63 mm (przyłącze
wyposażone w wodomierz oraz zawory odcinające i zawór antyskażeniowy,
zlokalizowane w studni wodomierzowej);

 wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U o średnicy fi=160mm
wraz z budową studzienek kanalizacyjnych (6 szt.) z PP o średnicy fi=600mm
z włączeniem do istniejącej studzienki kanalizacyjnej;

 wykonanie  instalacji  zewnętrznej  kanalizacji  deszczowej  z  rur  PVC-U
o średnicy fi=200mm z  włączeniem do  istniejącej  w obrębie  działki  1564
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej;

 wykonanie  wewnętrznej  instalacji  elektrycznej  gniazd  wtyczkowych,
oświetleniowej, instalacji odgromowej i przeciwporażeniowej;

 wykonanie  wewnętrznej  instalacji  wodno  –  kanalizacyjnej,  wentylacyjnej
i centralnego ogrzewania – piec na paliwo stałe (pellet);
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 wykonanie instalacji teletechnicznej i internetowej oraz instalacji monitoringu
wewnętrznego i zewnętrznego;

 wykonanie robót wykończeniowych;

 zagospodarowanie  terenu  wokół  budynku  poprzez  utwardzenie  kostką
betonową  na  podbudowie  z  kruszywa  naturalnego  oraz  kostką  ażurową
z roślinnością wraz z urządzeniem zieleni poza terenem utwardzonym; 

 wykonanie placu zabaw z nawierzchnią z piasku, wraz z montażem urządzeń
zabawowych,  w  tym:  zjeżdżalnia  (1  szt.),  bujaki  na  sprężynie  (2  szt.);
huśtawka  łańcuchowa  z  dwoma  siedziskami  (1  szt.)  oraz  wykonaniem
ogrodzenia z paneli  stalowych cynkowanych (wys. 1,2m), na podmurówce
betonowej;

 dostawa i montaż elementów małej architektury w postaci: ławki z oparciem
(szt.  4);  kosze  na  śmieci  (szt.  4),  tablica  informacyjna  wolnostojąca
z regulaminem palcu zabaw (1 szt.). 

Ponadto  dostarczono  meble  biurowe,  tj.  krzesła  tapicerowane,  zabudowane  
w oparciu o metalową ramę i stelaż z tapicerowanym obiciem siedziska i oparcia
w ilości  250 szt.  oraz  25 szt.  stołów o  wymiarach 700x1400 mm,  nogi  stołu
metalowe, blat płyta melaminowana o gr. minimum 25mm, na krawędzi taśma
obrzeżowa.  Zakupiono  również  sprzęt  nagłaśniający  (1  komplet)  -  system
bezprzewodowy z  3-kanałowym mikserem,  odtwarzacz MP3,  Bluetooth,  tuner
FM,  w  komplecie  pilot  oraz  2  mikrofony  bezprzewodowe  UHF  16-kanałowe,
wzmacniacz mocy klasy „D”, moc wyjściowa min. 300 WAT/ 4 Ohm RMS, dwa
wejścia  mikrofonowe,  wyjście  na  dodatkową  kolumnę  głośnikową  oraz
dodatkowa kolumna o mocy 200 Wat, oraz zestawy multimedialne w ilości 3 szt.
składające się z laptopa, projektora multimedialnego oraz ekranu elektrycznego.
Koszt zakupu wyposażenia wyniósł łącznie: 44 432,24 zł.

Inwestycja  dofinansowana ze  środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

3. Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  deszczowej  i  sieci  wodociągowej
w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap –  inwestycja rozpoczęta w roku 2018,
planowane zakończenie 31.05.2019 r.

Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odcinka sieci
wodociągowej  i  przyłączy  kanalizacyjnych  w  następujących  ulicach:  Klonowa,
Niwa,  Wąska,  Krasińskiego,  M.Z.  Gruszeckich,  Boya  -  Żeleńskiego  i  Fredry,
w tym:

a) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC klasy SDR 34 SN
8 o średnicy Dz= 200x5,9mm, łączonych kielichowo na uszczelkę gumową
oraz  rur  kamionkowych  Dn=  200mm  i  rur  kamionkowych  przeciskowych
o łącznej długości L=4778,5 mb; 

Sieć  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  uzbrojona  w  studzienki  rewizyjne
z  prefabrykowanych  kręgów  betonowych  (klasa  C35/45),  o  średnicy
Dn=1000mm  oraz  studzienki  rewizyjne  z  tworzyw  sztucznych  w  zakresie
średnic od 425mm do 1000mm;
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b) budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC klasy SDR 34 SN
o Dz=160x4,7mm oraz rur kamionkowych przeciskowych o łącznej długości
L=2442,5m;

c) budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 SDR 17 o średnicy
Dz=110x6,6mm oraz średnicy Dz=90x5,4mm wraz z przewiertami kanalizacji
sanitarnej tłocznej z rur PE RC Dz=200x11,9mm (przewiert sterowany z rurą
przewodową PE 90x5,4mm) oraz rur stalowych Dn=200mm (przekroczenia
dróg), łączna długość L=1294,5 mb; Na sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej
należy zabudować studzienki rewizyjne oraz rozprężne;

d) budowę 3 szt. pompowni ścieków o wydajnościach: Q=7,0 l/s (pompownia Pk
przy ul.  Klonowej); 3,5 l/s (pompownia Pop przy ul. Klonowej) oraz 3,0 l/s
(pompownia  Pr  przy  ul.  Przedmieście  Niwa)  wraz  z  zasilaniem
energetycznym oraz  wyposażeniem, sterowaniem i  ogrodzeniem.  Korpusy
pompowni o średnicy Dn=1500mm wykonane z polimerobetonu;

e) budowę  sieci  wodociągowej  z  rur  ciśnieniowych  PE  o  średnicy
Dz=110x6,6mm  łączonych  poprzez  zgrzewanie  doczołowe  o  długości
L=345,0mb wraz z budową przyłączy wodociągowych z rur PE o średnicy
Dz=40x3,7mm  oraz  przebudowa  odcinka  sieci  wodociągowej  o  długości
L=10,0mb  z  rur  PE  o  średnicy  Dz=200x11,9mm.  Sieć  wodociągowa
uzbrojona w hydranty o Dn=80mm nadziemne (2 kpl) i podziemny (1 kpl),
przyłącza  zakończone  w  budynkach  wodomierzami  skrzydełkowymi
z  zaworem  antyskażeniowym,  filtrem  siatkowym  oraz  zaworami
odcinającymi;

f) budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur litych PVC klasy S SDR 34 SN8,
łączonych  kielichowo  na  uszczelkę  gumową  (drogi  gminne)  oraz  rur
kamionkowych  (droga  powiatowa  –  ul.  Klonowa),  o  łącznej  długości
L=2526,9mb, w tym rury PVC o średnicach od Dn 200mm do Dn 600 mm
o łącznej długości 2401,4mb; rury kamionkowe o średnicach Dn 600mm i Dn
300mm o łącznej długości 125,5m.

Kanalizacja deszczowa uzbrojona we wpusty ściekowe drogowe z kręgów
betonowych fi=500mm zintegrowane z osadnikami h=1,0m z nasadą żeliwną
klasy  D400  z  zawiasem  i  ryglem.  Na  kanale  z  rur  PVC  studzienki
kanalizacyjne  niewłazowe  Dn=600mm,  włazowe  Dn=1000mm  z  PP,  PE
z trzonem z rury karbowanej z włazami z żeliwa sferoidalnego klasy B125
(studzienki  zlokalizowane  poza  jezdnią)  oraz  klasy  D400  (studzienki
w  jezdni).  Na  kanale  z  rur  kamionkowych  studnie  z  prefabrykowanych
kręgów betonowych o średnicach Dn=1500mm i Dn=1200mm zabudowane
włazem  kanałowym  o  średnicy  Dn=600mm  klasy  D400.  Kanalizacja
deszczowa zakończona dwoma wylotami (do kanału „Kopanka” – W1 i rzeki
„Michałów”  –  W2)  z  zabudowanymi  urządzeniami  podczyszczającymi
w  postaci  zintegrowanego  betonowego  osadnika  z  separatorem.  Wyloty
kanalizacji deszczowej umocnione narzutem kamiennym ciężkim klinowanym
mechanicznie, dla wylotu W2 dodatkowe umocnienie dna i skarpy rzeki na
odcinku  5,0m wraz  z  konserwacją  100mb w dół  rzeki  poprzez  usunięcie
zakrzewień,  elementów  tamujących  przepływ  oraz  wykoszenie  skarp.
W  ramach  budowy  kanalizacji  deszczowej  należy  wykonać  rozbiórkę
istniejącej  kanalizacji  deszczowej  z  rur  o  średnicach  Dz=300mm
i Dz=500mm i łącznej długości 71,0 mb;
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g) roboty  drogowe  polegające  na  odtworzeniu  nawierzchni  drogowych  po
robotach kanalizacyjnych, w tym m.in.:

 wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni KR3 na powierzchni 5663m2 –
grubość warstwy 9 cm (w tym: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC11W o gr. 5 cm; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S o gr. 4
cm); podbudowa o grubości 42 cm, w tym: 7 cm podbudowa zasadnicza
z  betonu  asfaltowego  AC  22P;  20  cm  podbudowa  zasadnicza
z  mieszanki  niezwiązanej  z  kruszywem  C90/3  stabilizowanym
mechanicznie;  15  cm  podbudowa  z  mieszanki  związanej  spoiwem
hydraulicznym  cementem  C3/4  oraz  dodatkowo  na  odcinku
występowania gruntów G4: 20 cm warstwa mrozoochronna; 25 cm grunt
stabilizowany spoiwem hydraulicznym cementem C0,4/0,5);

 wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni KR2 na powierzchni 358m2 –
grubość warstwy 12 cm (8 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC
11W; 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S); podbudowa
o  grubości  20  cm  z  mieszanki  niezwiązanej  z  kruszywem  C90/3
stabilizowanym  mechanicznie,  dodatkowo  na  odcinku  występowania
gruntów G2 -  15  cm warstwa  mrozoochronna  z  mieszanki  związanej
spoiwem hydraulicznym cementem C1,5/2;

 wykonane nawierzchni bitumicznej jezdni KR1 na powierzchni 109m2 –
grubość warstwy 9 cm (5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC
11W; 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 8S); podbudowa
o  grubości  20  cm  z  mieszanki  niezwiązanej  z  kruszywem  C90/3
stabilizowanym mechanicznie;

 wykonanie  nawierzchni  dróg  z  kruszywa  na  powierzchni  7443m2 –
grubość  warstwy  30cm  (15  cm  podbudowa  zasadnicza  z  kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm; 15 cm warstwa
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm);

 wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej szarej o grubości 8
cm na podsypce cementowo – piaskowej, proporcji 1:4 i grubości 3 cm,
na 20 cm warstwie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie  frakcji  0/31,5mm  i  10  cm  warstwie  mrozoochronnej
z piasku; powierzchnia zjazdów do odtworzenia: 273m2;

 wykonanie nawierzchni zjazdów i dojazdów z kruszywa na powierzchni
973m2  –  warstwa  grubości  15  cm,  kruszywo  łamane  stabilizowane
mechanicznie frakcji 0/31,5mm;

 wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie  frakcji  0/31,5  –  grubość  po  zagęszczeniu  15  cm,
powierzchnia 777m2;

 wykonanie  nawierzchni  chodników  z  kostki  betonowej  kolorowej
(czerwonej) grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej proporcji
1:4,  i  grubości  3  cm  oraz  podbudowie  z  kruszywa  łamanego
stabilizowanego  mechanicznie  frakcji  0/31,5mm  i  grubości  po
zagęszczeniu 15cm; powierzchnia chodników do odtworzenia 819m2;

Koszt  wykonania  wszystkich  robót  budowlanych  wyniesie  7  629  690,00  zł.
Inwestycja  dofinansowana ze  środków RPO WSL na  lata  2014  –  2020  oraz
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pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.

4. Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  Koniecpolu  ul.  Żeromskiego  -
Chrząstowska

Prace budowlane realizowane były od września 2017 roku do końca maja 2018
roku. Zakres inwestycji obejmował:

a) budowę kanalizacji  sanitarnej  tłocznej  z  rur  PE 100 SDR 17 o średnicy
110x6,6mm i  długości  łącznej  L=542,0mb w tym wykonanie  przewiertów
rurociągiem  tłocznym  w  rurze  przewiertowej:  PE  RC  o  Dn=250mm
i długości L= 107,5 mb (przekroczenie rzeki Pilicy) i stalowej Dn=200 mm
i  długości  21  mb  (przekroczenie  ul.  Chrząstowskiej),  oraz  przebudowę
istniejącego  rurociągu  o  średnicy  90x5,4mm  i  długości  L=6,0m;  wraz
z  budową  na  kanale  tłocznym  6  szt.  studzienek  kanalizacyjnych
z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy Dn=1200mm;

b) budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC klasy S
SDR 34 SN 8 łączonych kielichowo na uszczelkę gumową, o średnicach:
Dz=315x9,2mm  i  Dz=200x5,9mm,  o  łącznej  długości  L=16mb,  wraz
z budową studzienki kanalizacyjnej niewłazowej PP, PE o średnicy 600mm
z trzonem z rury karbowanej i włazem z żeliwa sferoidalnego klasy D400;

c) budowę  pompowni  ścieków  P1  zlokalizowanej  przy  ul.  Armii  Krajowej
z pełnym wyposażeniem i zasilaniem energetycznym wraz z wykonaniem
ogrodzenia  pompowni  z  paneli  systemowych  i  montażem  bramy
dwuskrzydłowej;  korpus  pompowni  o  średnicy  3000mm  wykonany
z polimerobetonu;

d) przebudowę  pompowni  ścieków  P-Pilica  zlokalizowanej  przy
ul. Chrząstowskiej, polegającej na demontażu istniejącej pompowni wraz ze
zbiornikiem oraz budowę nowej wraz z pełnym wyposażeniem, zasilaniem
energetycznym,  sterowaniem  oraz  wykonaniem  ogrodzenia  z  paneli
systemowych  z  furtką  o  szerokości  1,3m;  korpus  pompowni  o  średnicy
3000mm wykonany z polimerobetonu;

e) przebudowę  pompowni  ścieków  P-Mickiewicza  zlokalizowanej  przy
ul. Mickiewicza, polegającą na:

• oczyszczeniu zbiornika wraz z remontem korpusu zbiornika,

• wymianie orurowania oraz armatury,

• wymianie układu zasilania i sterowania,

• przebudowie komory zasuw; 

f) roboty  drogowe  polegające  na  odbudowie  nawierzchni  jezdni,  poboczy
i  zieleńców  na  odcinku  budowy  kanalizacji  oraz  budowie  zjazdu  do
pompowni P1, w tym:

• odtworzenie  nawierzchni  drogi  poprzez  wykonanie  nawierzchni
bitumicznej jezdni o szerokości 5,0m na powierzchni 1124m2 i grubości
8 cm, w tym: 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S i 4 cm
warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  AC11W,  na  podbudowie
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z  kruszywa  łamanego  frakcji  0/31,5  stabilizowanej  mechanicznie  –
łączna grubość podbudowy 32 cm; 

• odtworzenie nawierzchni drogi na odcinku 10m od zjazdu publicznego
oraz wykonanie wjazdu do pompowni ścieków z kostki betonowej szarej
o  gr.  8  cm,  obramowanej  krawężnikami  drogowymi,  na  podsypce
cementowo piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego
frakcji  0/31,5  stabilizowanego  mechanicznie,  łączna  grubość
podbudowy 30 cm; powierzchnia kostki do wykonania 114m2;

• wykonanie  obustronnych  poboczy  drogi  i  wjazdu  do  pompowni
z  kruszywa  łamanego  frakcji  0/31,5  stabilizowanego  mechanicznie  –
grubość warstwy 15cm, łączna powierzchnia 470m2; szerokość poboczy
1,0m (droga) i 0,75m (wjazd do pompowni ścieków);

 wykonanie  (odtworzenie)  zieleńców  na  powierzchni  63m2 poprzez
nawiezienie 15 cm warstwy humusu i obsianie trawą.

Koszt  inwestycji  (robót  budowlanych)  wyniósł  1  050  754,34  zł. Inwestycja
dofinansowana  ze  środków  RPO  WSL na  lata  2014  –  2020  oraz  pożyczką
z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej
w Katowicach

5. Budowa  łącznika  hali  sportowej  z  budynkiem  dydaktycznym  szkoły
w Koniecpolu, ul. Szkolna 17                    

Inwestycja zrealizowana w całości ze środków własnych gminy Koniecpol. Prace
prowadzono  w  okresie  wiosenno  –  letnim.  Wybudowany  został  obiekt
o konstrukcji murowanej, posadowiony na ławie żelbetowej, dach w konstrukcji
drewnianej,  jednospadowy  kryty  blachodachówką, powierzchnia  zabudowy
46,75m2,  powierzchnia  użytkowa  40,13m2 i  kubatura  166,76m3.  Budynek
wyposażony w instalację  elektryczną  i  centralne  ogrzewanie  z  miejskiej  sieci
ciepłowniczej. W ramach inwestycji zagospodarowany został również teren wokół
budynku poprzez utwardzenie terenu kostką brukową betonową na podbudowie
z kruszywa wraz z wykonaniem miejsc postojowych dla pojazdów. Łączny koszt
wykonania robót budowlanych wyniósł 252 110,64 zł.

6. Rewitalizacja  zdegradowanego  budynku  położonego  w  Koniecpolu
ul. Szkolna 17 na potrzeby świetlicy środowiskowej 

Inwestycja  zrealizowana  w okresie  od  kwietnia  do  lipca  2018  r.  przy  udziale
środków Unii  Europejskiej  w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020. Zakres
prowadzonych robót budowlanych obejmował:

 prace  demontażowe  i  rozbiórkowe,  w  tym  rozbiórki  istniejących  podestów,
kuchni kaflowej, komina, daszków żelbetowych, rynien i rur spustowych, krat
okiennych, rozbiórka ścianek działowych, demontaż instalacji odgromowej;

 demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przemurowaniem ścian
i wykuciem otworów drzwiowych;

 wymurowanie ścianek działowych z betonu komórkowego;
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 wykonanie  wylewek  oraz  ułożenie  płytek  ceramicznych  i  wykładziny
podłogowej

 montaż  sufitów  podwieszanych  kasetonowych  oraz  z  płyt  kartonowo  –
gipsowych;

 uzupełnienie i wykonanie tynków wraz z dwukrotnym malowanie pomieszczeń;

 wykonie  tynku  szlachetnego  wewnętrznego  na  korytarzu,  ułożenie  płytek
ceramicznych w sanitariatach i zapleczu kuchennym;

 wykonanie  nowych  obróbek  blacharskich,  montaż  rynien  i  rur  spustowych,
montaż parapetów zewnętrznych z blachy i wewnętrznych z konglomeratu

 ocieplenie ścian i  stropodachu wraz z wykonaniem nowej  elewacji  z  tynku
silikatowego;

 montaż  nad  wejściami  głównymi  dwóch  daszków ze  szkła  akrylowego  na
profilach ze stali nierdzewnej z rynną zintegrowaną;

 zagospodarowywanie terenu poprzez utwardzenie kostką brukowa, wykonanie
podjazdu  dla  osób  niepełnosprawnych,  podestów  wraz  z  barierkami,  oraz
montaż elementów małej architektury;

 montaż monitoringu zewnętrznego;

 wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wod. – kan., c.w.u.
oraz wykonanie nowej wentylacji w sanitariatach.

Koszt prac budowlanych wyniósł 244 909,34 zł.

7. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul.
Armii  Krajowej  –  inwestycja  zrealizowana  przez  Stowarzyszenie  „Razem
Łatwiej” z Łysin przy wsparciu Gminy Koniecpol. Zakres inwestycji obejmował:

 wykonanie ciągów pieszych i pieszo – rowerowych z kostki betonowej oraz
żwirowych na podbudowie z kruszywa łamanego (łączna powierzchnia ciągów
3 403,0 m2);

 wykonanie  plaży  (1  804,0  m2)  i  boiska  do  piłki  siatkowej  plażowej  wraz
z wyposażeniem;

 montaż elementów małej architektury – ławki (20 szt) i kosze na śmieci (10
szt.);

 montaż 5 szt. lamp solarnych.

Koszt  inwestycji  wyniósł  204  180,00  zł  i  w  całości  został  sfinansowany
z  Program Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014  –  2020  w  ramach
poddziałania  „Wsparcie  na  wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii  rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”.

8. Zagospodarowanie  terenu  przy  zbiorniku  wodnym w Koniecpolu  przy
ul. Armii Krajowej II etap – inwestycja wykonana od kwietnia do lipca 2018
roku. Zakres robót obejmował:
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 wykonanie  ciągów  pieszych  o  szerokości  1,5m  oraz  ciągów  pieszo  –
rowerowych  o  szerokościach  4,0m  i  2,5m;  na  podbudowie  z  kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie i nawierzchni optymalnej żwirowo
– gliniastej. Całość obramowana obustronnie obrzeżami betonowymi;

 montaż elementów małej architektury, w tym: 

a) ławki parkowe - szt. 14; 

b) kosze na śmieci w ilości 11 szt.; 

c) montaż altany drewnianej o wymiarach 3x7m krytej  gontem z grillem
murowanym  z  kamienia;  posadzka  w  altanie  z  kostki  brukowej
betonowej na podsypce, wraz z dostawą dwóch kompletów zestawów
biesiadnych;

d) montaż 1 szt. altany typu „grzybek”;

e) montaż 4 szt. stanowisk wędkarskich o wymiarach 2x2m wykonanych
z  desek  kompozytowych  na  belkach  kompozytowych  –  całość
montowana do belki obwodowej żelbetowej; 

 wykonanie placu zabaw o nawierzchni piaskowej na powierzchni ok. 474m2

wraz z montażem urządzeń zabawowych w postaci:

a) huśtawka kombinowana (1  szt.),  z  dwoma siedziskami  – jedno typu
„Bocianie gniazdo” drugie płaskie bez oparcia;

b) zestaw  zabawowy  (1  szt.),  w  formie  statku,  słupy  nośne  z  drewna
klejonego, montaż na kotwach stalowych i stopie betonowej, elementy
metalowe  ocynkowane  malowane  proszkowo,  W  skład  zestawu
wchodzą  m.in.  dwa  pokłady,  maszt  drewniany,  zjeżdżalnia,  pomosty
tunelowe z rury, trap wspinaczkowy, wejście linowe; 

c) sprężynowiec „wieloryb” (1 szt.);

d) sprężynowiec „Windsurfing” (1 szt.);

e) karuzela pionowa (1 szt.);

f) piaskownica (1 szt.); 

 nasadzenia drzew liściastych w ilości 45 szt.

Koszt wykonania w/w robót wyniósł 245 400,99 zł. Inwestycja dofinansowana ze
środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Programu  Operacyjnego  „Rybactwo
i Morze”.

8. Termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej  i  zastosowanie
odnawialnych  źródeł  ciepła  w  Zespole  Szkół  nr  2  w  Koniecpolu  ul.
Szkolna 17 – inwestycja  w trakcie  realizacji.  Prace rozpoczęto  w sierpniu
2018 roku,  a  umowny termin  zakończenia  robót  budowlanych mija  w dniu
31.05.2019 roku. Zakres robót budowlanych obejmuje:

a) roboty ogólnobudowlane, w tym m.in.:
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 roboty  demontażowe  (rozebranie  obróbek  blacharskich,  rynien  i  rur
spustowych,  parapetów,  tablic  i  innych  elementów  mocowanych  na
elewacjach budynku do ponownego montażu);

 oczyszczenie  ścian  budynku  z  luźnej  farby  wraz  ze  skuciem luźnych
tynków z cokołów, ścian gzymsów, murków);

 uzupełnienie skutych tynków; 

 docieplenie ścian zewnętrznych: powyżej poziomu piwnic styropianem gr.
17  cm  o  współczynniku  przenikalności  λ  ≤  0,036;  ścian  piwnic  od
poziomu  terenu  do  poziomu  -1,0m  w  gruncie  oraz  0,80m  powyżej
poziomu terenu styropianem XPS gr. 8 cm o współczynniku λ ≤ 0,038;
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynków silikonowych;

 wymiana wszystkich okien na okna PCV trzyszybowe, profil 6-komorowy
o  współczynniku  przenikalności  U  ≤  0,76W/m2K  z  nawiewnikami
higrosterowalnymi  wraz  z  wymianą  parapetów  zewnętrznych  
i wewnętrznych (parapety zewnętrzne aluminiowe na podkładzie izolacji
akustycznej;  parapety  wewnętrzne  z  PCV  o  fakturze  zewnętrznej
imitującej drewno);

 wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe;

 docieplenie dachu segmentu „A” wełną mineralną grubości 25 cm na folii
paroszczelnej; 

 demontaż  istniejącego  pokrycia  dachowego  wykonanego  z  blachy
(segment „A”) oraz montaż nowego pokrycia z blachy ocynkowanej gr.
0,5mm  z  izolacją  paro  przepuszczalną,  na  pełnym  deskowaniu  na
istniejących krokwiach wraz z wymianą uszkodzonych części elementów
drewnianych konstrukcji dachowej;

 docieplenie  stropodachów  segmentów  „B”  i  „C”  granulatem  z  wełny
mineralnej warstwą o gr. 25 cm;

 wymiana pokrycia dachów segmentów „B” i „C” z papy termozgrzewalnej
na membranę dachową TPO samoprzylepną o gr. 1,14mm;

 poprawa  sprawności  wentylacji  grawitacyjnej  poprzez  wykonanie
ekspertyzy  kominiarskiej  przewodów  kominowych  w  całym  obiekcie  
z nadbudową kominów w segmencie „A”; 

 montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia dachu;

 wykonanie zadaszenia na wejściem głównym i wejściem do segmentu
„B” ze szkła bezpiecznego;

 roboty wykończeniowe, w tym: wykonanie uzupełnień i napraw tynków
cem, - wap. przy wymienianych drzwiach i oknach wraz z malowaniem
farbami  akrylowymi  uzupełnionych  tynków,  naprawa  fragmentów
posadzek  przy  wymienianych  drzwiach  –  uzupełnienie  płytek
ceramicznych lub lastrico; naprawa ościeży wokół wymienianych okien
i  drzwi;  zabudowa  elementów  instalacyjnych  płytami  k-g;  wykonanie
opaski z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej
wokół budynku o szer. 0,7 m ograniczonej obrzeżem betonowym;
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b) roboty instalacyjne, w tym m.in.:

 wymiana  wewnętrznej  instalacji  centralnego  ogrzewania  wraz
z wymianą grzejników i montażem zaworów termostatycznych;

 wymiana  węzła  cieplnego  na  kompaktowy  dwufunkcyjny  na  bazie
wymiennika  płytowego  lutowanego  wyposażonego  w  izolację,
z  zastosowaniem  dwóch  pomocniczych  powietrznych  pomp  ciepła
o mocy 45 kW;

 modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez
wymianę instalacji,  cyrkulacji  (rury PP), zastosowanie płaszczowego
wymiennika ciepła o pojemności 140 L do centralnego przygotowania
ciepłej wody wraz z wymianą armatury na wodooszczędną;

c) roboty instalacyjne elektryczne, w tym, m.in.:

 demontaż istniejącej instalacji odgromowej; 

 zabudowa 5 szt. paneli fotowoltaicznych;

 montaż nowej instalacji odgromowej w IV klasie LPS;

 budowa  tablic  rozdzielczych:  TK  na  potrzeby  zasilenia  instalacji
sanitarnej  w  pomieszczeniach  piwnicy  i  R9  na  potrzeby  paneli
fotowoltaicznych;

 wykonanie zasilania projektowanej pompy ciepła;

 demontaż  istniejących  opraw  oświetlenia  i  montaż  nowych  lamp  –
halogeny LED. 

Koszt  wykonania  wszystkich  prac  budowlanych  wyniesie  2  003  670,00  zł.
Inwestycja współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

10. Przebudowa ul. Tartacznej w Koniecpolu – inwestycja sfinansowana w całości
ze  środków  własnych  gminy.  Prace  wykonano  w  okresie  maj-czerwiec  2018
i obejmowały: 

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym m.in.: 

 rozebranie  istniejących  krawężników  betonowych  15x30  cm  w  ilości
1060m; 

 rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5cm w ilości 600m2;

 mechaniczne  rozebranie  nawierzchni  z  mieszanek  mineralno  –
bitumicznych w ilości 2750m2;

 wywiezienie gruzu z ternu rozbiórki, 

b) wykonanie  chodników  i  zjazdów  z  kostki  brukowej  betonowej  na  łącznej
powierzchni 1060m2, obramowanych krawężnikami i obrzeżami betonowymi,
powierzchni  zjazdów  –  220m2 (kostka  brukowa  gr.  8  cm  na  podsypce
cementowo-piaskowej,  podbudowie  z  kruszywa  łamanego  i  warstwie
odsączającej z piasku); powierzchnia chodnika 840m2 (kostka brukowa gr. 6
cm na podsypce cementowo – piaskowej i warstwie odsączającej z piasku);
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c) wykonanie  prawostronnego  pobocza  z  tłucznia  kamiennego  o  grubości  po
zagęszczeniu 10 cm – powierzchnia 530m2;

d) wykonanie  nawierzchni  jezdni  z  mieszanek  mineralno  –  bitumicznych
grysowych  –  warstwa  ścieralna  asfaltowa  o  grubości  5  cm  wraz  
z  wyrównaniem istniejącej  podbudowy tłuczniem kamiennym  sortowanym  
i  skropieniem nawierzchni  drogowej  asfaltem – łączna nawierzchnia jezdni
2750 m2;

e) montaż odcinka kanału deszczowego z włączeniem do ul. Modrzewiowej;

f) regulację pionową studzienek.

Koszt wykonania wszystkich prac wyniósł 444 552,92 zł.

10. Przebudowa  ul.  Piaskowej  w  Koniecpolu  –  inwestycja obejmowała
przebudowę konstrukcji jezdni na odcinku o długości 158,91 m, szerokość jezdni
3,5m oraz  wykonanie  obustronnych  poboczy o  szerokości  0,75m z  kruszywa
łamanego 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Konstrukcja jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 20 cm;

- warstwa odsączająca z pospółki o grubości 10 cm. 

Inwestycję wykonano w czerwcu 2018 roku, a koszt robót budowlanych wyniósł
73 621,54 zł, w całości pokryte ze środków własnych gminy. 

11. Przebudowa ul. Chrząstowskiej i ul. Zamkowej w Koniecpolu – inwestycja
wykonana  w  okresie  od  maja  do  sierpnia  2018  roku  w  całości  ze  środków
własnych gminy. Zakres robót budowlanych obejmował:

 przebudowę konstrukcji jezdni ul. Chrząstowskiej na odcinku 152 mb, w tym:

a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm;

b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5 cm;

c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. po zagęszczeniu 8 cm;

d) podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm o gr. po zagęszczeniu 12 cm;

e) warstwa odsączająca z pospółki o gr. 10 cm,

 wzmocnienie  nawierzchni  bitumicznej  ul.  Zamkowej  na  odcinku  145  mb
poprzez oczyszczenie istniejącej nawierzchni, skropienie emulsją bitumiczną
oraz wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 
o grubości 4 cm;

 przebudowę  istniejących  chodników  na  chodniki  o  nawierzchni  z  kostki
betonowej  (obustronnych  na  ul.  Zamkowej  oraz  jednostronny  na  ul.
Chrząstowskiej), obramowanych od strony jezdni krawężnikiem betonowym
15x30cm na ławie  betonowej  z  oporem,  a  od strony ogrodzeń obrzeżem
betonowym 20x6cm. Konstrukcja chodnika:

a) kostka betonowa kolorowa o gr. 6 cm;

b) podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o gr. 4 cm;
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c) warstwa odsączająca z pospółki o gr. 15 cm,

 wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej obramowanych
od  strony  jezdni  krawężnikiem  betonowym  15x22cm  na  ławie  betonowej
z  oporem,  od  strony  posesji  ograniczonych  krawężnikiem  betonowym
15x30cm leżącym. Konstrukcja zjazdów:

a) kostka betonowa kolorowa o gr. 8 cm;

b) podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o gr. 4 cm;

c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 15 cm;

d) warstwa odsączająca z pospółki o gr. 10 cm;

 wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,0m obramowanej od strony jezdni
krawężnikiem  betonowym  15x30cm  na  ławie  betonowej  z  oporem,  a  od
strony  ogrodzeń  obrzeżem  betonowym  30x8cm  na  ławie  betonowej
z oporem. Konstrukcja ścieżki rowerowej:

a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm;

b) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 15 cm;

c) warstwa odsączająca z pospółki o gr. 10 cm,

 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego według projektu organizacji
ruchu. 

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 344 064,35 zł.

12. Przebudowa  ul.  Spółdzielczej  w  Łysinach  –  inwestycja  obejmowała
przebudowę konstrukcji jezdni na odcinku o długości 997,5 mb. szerokość jezdni
z poboczami 5,0m, w tym nawierzchnia bitumiczna o szerokości 4,5m, pobocza
2x0,25m. Konstrukcja jezdni:

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm;

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 10 cm;

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości 15 cm;

 warstwa odsączająca z pospółki o grubości 10 cm.

Roboty budowlane wykonano w okresie sierpień – wrzesień 2018 rok, a ich koszt
wyniósł 439.224,82 zł. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych. 

14. Remont drogi  Zagacie-Stefanów- Luborcza Etap I  - na odcinku o długości
1250mb

Zakres prac obejmował: 

 roboty przygotowawcze i ziemne, w tym m.in.:

a) roboty pomiarowe – wyznaczenie trasy drogi; 

b) roboty ziemne;
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c) mechaniczne korytowanie na całej  szerokości jezdni, na głębokość 20
cm; powierzchnia 1250m2

d) wywiezienie urobku w ilości 1250m3 

 rozebranie istniejącego przepustu z rur betonowych fi=600mm i długości 5,0m
oraz  wykonanie  nowego  z  rur  PE  o  śr.  600mm na  ławie  fundamentowej
żwirowej wraz z wykonaniem 2 szt. ścianek czołowych;

 wykonanie obustronnych poboczy o szerokości po 0,5m z kruszyw łamanych,
grubość po zagęszczeniu 15 cm – powierzchnia 1250 m2;

 wykonanie  nawierzchni  jezdni  z  mieszanek  mineralno  –  bitumicznych
grysowych na podbudowie z kruszywa łamanego i  warstwie odsączającej,
o następującej konstrukcji:

a) warstwa  odsączająca  zagęszczana  mechanicznie  o  gr.  10  cm  –
powierzchnia 6250 m2;

b) warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o gr, po zagęszczeniu
18 cm – powierzchnia 6250 m2;

c) warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu
10 cm – powierzchnia 6250 m2;

d) warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 4 cm na powierzchni 5250 m2;

e) warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4 cm na powierzchni 5050 m2;

 regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych w ilości 8 szt.;

 ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego na powierzchni 2500 m2.

Koszt  wykonania robót  budowlanych wyniósł  628 517,70 zł.  Prace wykonano
w miesiącu wrzesień 2018 roku. Inwestycja została dofinansowana z programu
przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i  ich usuwania Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach. 

15. Budowa oświetlenia ulicznego w m.  Koniecpol  przy ul.  Fredry,  Norwida,
Żeleńskiego,  Gruszeckich,  Krasińskiego  –  inwestycja  zrealizowana  ze
środków własnych gminy. Zakres prac obejmował:

 budowę sieci oświetlenia ulicznego przewodem YAKXS 4x35mm2;

 montaż 48 szt. słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o wysokości
6m wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi LED, posadowionych
na fundamentach prefabrykowanych;

 zabudowę  szafki  oświetlenia  ulicznego  zasilanej  z  zestawu  złączowo  -
pomiarowego przewodem YAKXS 4x35mm2.

Koszt inwestycji wyniósł 232 999,60 zł. 

16. Wykonanie  robót  budowlanych  w  zakresie  adaptacji  pomieszczeń  na
potrzeby Klubu Senior+ w budynku przy ul. Szkolnej 17 w Koniecpolu wraz
z  dostawą  niezbędnego  wyposażenia  sali  spotkań,  pomieszczenia
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kuchennego oraz miejsca na szatnię – w ramach inwestycji dofinansowywanej
z programu wieloletniego „SENIOR +” zrealizowano następujący zakres prac:

 roboty  remontowo  –  budowlane,  w  tym:  malowanie  ścian  i  sufitów
poprzedzone zeskrobaniem i zmyciem starej farby oraz położeniem gładzi
gipsowych i tynków, rozebranie starych posadzek, położenie posadzek (ok.
90  m2)  i  glazury  w  kuchni  (ok.  15m2),  montaż  okapów  wentylacyjnych,
wymiana drzwi, obsadzenie podokienników);

 instalacje wodociągowe i cwu;

 instalacje elektryczne i teletechniczne, w tym wymiana instalacji elektrycznej,
lamp, plafonów, okablowanie, dostawa i montaż instalacji nagłaśniającej (4
głośniki, 2 mikrofony, mikser i wzmacniacz, ekran ramowy ścienny, rzutnik),
montaż  podlicznika  energii  elektrycznej,  wodomierza,  ciepłomierza,
wykonanie instalacji nagłaśniającej;

 instalacja  klimatyzacji  –  (w  tym  przebicie  otworów  w  ścianach,  rurociągi,
montaż urządzeń i osprzętu);

 położenie kolorowego tynku elewacyjnego.

Ponadto zakupiono wyposażenie w postaci:

 wyposażenie pomieszczenia kuchennego: meble kuchenne, stół i blat roboczy,
lodówka,  zmywarka,  ekspres  do  kawy,  kuchenka  gazowa  z  piekarnikiem,
zlewozmywak z akcesoriami, zastawa, garnki, sztućce, szklanki, filiżanki;

 wyposażenie sali spotkań – telewizor 55” wraz z akcesoriami do montażu na
ścianie;

 wyposażenie szatni – 10 szt. wieszaków ściennych. 

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 104 780,75 zł,  w tym roboty budowlane
86 010,14 zł, wyposażenie 18 770,61 zł. 

17. Dostawa i montaż dwóch altan nad zalewem w Koniecpolu przy ul. Armii
Krajowej –  inwestycja  została  dofinansowana  ze  środków  Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Zakres wykonanych prac obejmował:

Zadanie  nr  1  -  Utworzenie  stałej  infrastruktury  edukacyjnej  oraz  jej
wyposażenie – budowa altany edukacyjnej z bali drewnianych z dachem
wielospadowym  krytym  gontem  bitumicznym,  podłoga  z  bali,  altana
wyposażona w murowany grill  z  piaskowca i  zestawy biesiadne drewniane
(ławki i stół). Powierzchnia zabudowy altany 39,39 m2. Ponadto zamontowane
zostały dwie tablice edukacyjne.

Zadanie  nr  2  -  Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego
polegająca na budowie infrastruktury turystycznej – budowa altany z bali
drewnianych, dach w konstrukcji drewnianej kryty gontem bitumicznym wraz
dostawą  zestawu  biesiadnego  (ławki  z  oparciem  i  stół).  Powierzchnia
zabudowy altany 19,83 m2. 

Łączny koszt wraz z niezbędną dokumentacją projektową wyniósł 85 605,84 zł,
 w tym zadanie nr 1: 61 536,94 zł, w tym zadanie nr 2: 24 068,90 zł.
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18. Przebudowa ul. Niwa w Okołowicach – na odcinku o długości 504,56 mb wraz
z wykonaniem obustronnych poboczy (2 x 0,75m) z kruszywa łamanego. 

Zakres prac obejmował:

 roboty  przygotowawcze  –  w  tym  m.in.:  roboty  pomiarowe,  roboty  ziemne,
mechaniczne  profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  pod  warstwy
konstrukcyjne jezdni);

 przebudowę nawierzchni jezdni, o następującej konstrukcji:

a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm;

b) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 20 cm;

c) warstwa odsączająca z pospółki o gr. 10 cm;

 wykonanie na odcinku 0+339,20 do 0+504,56 warstwy stabilizacji cementowo
– piaskowej o grubości 10 cm;

 wykonanie  obustronnych  poboczy  o  szerokości  2x0,75m  z  kruszywa
łamanego frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy 10 cm;

 wykonanie oznakowania - według projektu organizacji ruchu.

Zadanie  wykonane  ze  środków  własnych  gminy,  koszt  realizacji  robót
budowlanych wyniósł 228 342,60 zł. 

19. Przebudowa ul.  Ogrodowej w Starym Koniecpolu -  na odcinku o długości
441,42 mb wraz z wykonaniem obustronnych poboczy (2 x 0,5m) z kruszywa
łamanego frakcji 0/31,5mm. Zakres wykonanych prac:

 roboty  przygotowawcze  –  w  tym  m.in.:  roboty  pomiarowe,  roboty  ziemne,
mechaniczne  profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  pod  warstwy
konstrukcyjne jezdni);

 przebudowa nawierzchni jezdni, o następującej konstrukcji: 

a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm,

b) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 20 cm,

c) warstwa odsączająca z pospółki o gr. 10 cm;

 przebudowa  nawierzchni  jezdni  na  włączeniach  do  drogi  powiatowej  
o następującej konstrukcji:

a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm,

b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5 cm;

c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 20 cm;

d) warstwa odsączająca z pospółki o gr. 10 cm;

 wykonanie  obustronnych  poboczy  o  szerokości  2x0,50m  z  kruszywa
łamanego frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy 10 cm;

 wykonanie oznakowania - według projektu organizacji ruchu.

Inwestycja wykonana ze środków własnych gminy, łączny koszt robót budowlanych
wyniósł 161.341,22 zł.
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20. Przebudowa drogi gminnej nr 624010S przez wieś Teresów –  na odcinku  
o  długości  670mb,  szerokości  jezdni  5,0m wraz  z  wykonaniem obustronnych
poboczy. Zakres wykonanych prac obejmował:

 wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej;

 uzupełnienie nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie
frakcji 0/31,5m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;

 wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5
cm;

 wykonanie  obustronnych  poboczy  o  szerokości  2x0,75m  z  kruszywa
łamanego frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy 10 cm;

 regulację pionową skrzynek zaworów wodociągowych.

Inwestycja  wykonana na przełomie listopada i  grudnia 2018 roku,  a jej  koszt
wyniósł  256  825,23  zł.  Zadanie  zostało  dofinansowane z  Funduszu  Ochrony
Gruntów Rolnych. 

21. Remont chodnika na ul. Robotniczej w Koniecpolu na odcinku 149 mb

Zakres remontu obejmował:

 rozebranie  istniejącej  nawierzchni  z  płyt  chodnikowych  wraz  z  rozbiórką
zniszczonych krawężników i obrzeży betonowych i utylizacją gruzu;

 wykonanie robót ziemnych wraz z podbudową z kruszywa łamanego i warstwą
odsączającą z piasku;

 wykonanie  nawierzchni  chodnika  i  zjazdu z  kostki  betonowej  na  podsypce
cementowo  –  piaskowej  na  łącznej  powierzchni  390  m2;  chodnik
obramowany  od  strony  jezdni  krawężnikiem  betonowym  na  ławie
cementowej  oraz  od  strony  zieleńców  obrzeżem  betonowym  na  ławie
cementowej.

Łączny koszt remontu wyniósł brutto: 60 583,00 zł

22. Remont placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniecpolu –
polegający na wyrównaniu i utwardzeniu tłuczniem istniejącej podbudowy placu
oraz wykonaniu nawierzchni  asfaltowej  ścieralnej  o  grubości  4  cm na łącznej
powierzchni 1182 m2. Koszt realizacji zadania wyniósł 86 933,68 zł.

23. Konkurs Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych – w ramach konkursu Śląskiego
Urzędu  Wojewódzkiego  w  Katowicach  dofinansowanych  zostało  5  projektów
w następujących sołectwach: 

 Okołowice,  Radoszewnica i  Kuźnica Grodziska – Budowa placów zabaw –
zakupiono i zamontowano następujące urządzenia zabawowe (takie samego
dla każdego sołectwa): 
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a) zestaw zabawowy (1 szt.)  składający się  z  następujących elementów:
wieża  duża  ze  zjeżdżalnią,  most  wiszący,  pochylnia  mini,  drabinki
poziome;

b) bujak na sprężynie (1 szt.);

c) huśtawka ważka (1 szt);

d) huśtawka wahadłowa (1 szt.);

Ponadto zamontowano po jednym koszu na śmieci oraz po 4 ławki ogrodowe
– drewniane. Koszty budowy 3 placów zabaw i  opracowania niezbędnych
dokumentacji projektowych wyniosły łącznie 47 796,30 zł (dofinansowanie  
w kwocie: 35 078,40 zł).

 Stary Koniecpol – wyposażenie świetlicy wiejskiej  – zakupiono następujące
wyposażenie:

a) 8 stołów konferencyjnych składanych;

b) 48 krzeseł stalowych;

c) zestaw nagłośnienia, w tym kolumny estradowe, mikser, mikrofon;

d) kuchnia gazowo – elektryczna wolnostojąca;

e) ekspres do kawy;

f) zastawa stołowa dla 48 osób; 

Łączne koszty zakupu wyposażenia wyniosły 15 012,97 zł (dofinansowanie 
w kwocie: 11.788,70 zł). 

 Rudniki – zakup strojów ludowych dla zespołu KGW Rudniczanki – zakupiono
10 kompletów strojów, w tym 9 kobiecych i 1 męski. Koszt zakupu strojów
wyniósł 14 826,10 zł (wysokość dofinansowania 11 664,00 zł).

24. Opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  kompleksowej  przebudowy
i  rozbudowy  dwóch  dróg  gminnych  w  Koniecpolu,  tj.  ul.  Rzecznej
i  Szkolnej.  W grudniu  2018  roku  podpisane  zostały  umowy na  opracowanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej w tym:

Zadanie nr 1 – ul. Szkolna – zakres projektu obejmuje odcinek o długości ponad
2,0  km,  w  tym  zaprojektowanie  przebudowy  nawierzchni  jezdni,  chodników,
budowa  ścieżki  rowerowej  i  kanału  deszczowego  oraz  oświetlenia  ulicznego
i kanału ciepłowniczego dla dodatkowego zasilenia w energię cieplną Centrum
Społeczno - Kulturalnego i remizy OSP Koniecpol II.

Zadanie nr 2 – ul. Rzeczna – zakres projektu obejmuje odcinek o długości ok. 1,4
km,  w  tym  zaprojektowanie  przebudowy  nawierzchni  jezdni,  przebudowy
i  budowy chodników i  parkingu  przy targowisku  gminnym,  ścieżki  rowerowej,
oświetlenia ulicznego oraz kanału deszczowego.

Prace  projektowe  winny  zostać  zakończone  we  wrześniu  2019  roku.  Koszt
opracowania kompleksowych dokumentacji projektowych wyniesie 246 492,00 zł,
w tym zadanie nr 1: 146 616,00zł; zadanie nr 2: 99 876,00 zł. 
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25. W przeciągu  całego  2018  roku  sukcesywnie  wymieniano  i  uzupełniano  wiaty
przystankowe. Łącznie zamontowanych zostało 10 wiat, mi.n. w Koniecpolu – 2
szt. na ul. Armii Krajowej i Robotniczej, w Teresowie, Stanisławicach, Rudnikach,
Rudnikach – Kolonii, Luborczy. Koszt montażu wyniósł razem 30.000,00 zł. 

PROJEKTY SPOŁECZNE

W  roku  2018  realizowano  projekty  społeczne  finansowane  z  Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach celu tematycznego CT 9 Promowanie włączenia
społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, w tym:

I)  projekt  pn.  „Aktywizacja  zawodowa  poprzez  zdobywanie  nowych
umiejętności i  kwalifikacji” w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
dla  działania:  9.1.  Aktywna  integracja  dla  poddziałania:  9.1.2.  Wzmacnianie
potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

W ramach projektu zrealizowano następujący cel:

Wzmocnienie  aktywności  społecznej  i  zawodowej  grupy  docelowej  projektu  (10
osób),  będącej  częścią  lokalnej  społeczności  z  gminy  Koniecpol  zamieszkującej
obszar  rewitalizacji  poprzez  działania  aktywnej  integracji,  realizowane  od
02.07.2018r. do 31.12.2018r. w formie zadań: 

1.Aktywna integracja, 

2.Trening umiejętności życiowych i społecznych,

3.Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz psychologiczne,

4.Warsztaty z zakresu funkcjonowania na rynku pracy oraz w otoczeniu społecznym, 

5.Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Opis poszczególnych przedstawiono poniżej.

Zadanie 1: Aktywna integracja

W  dniu  07.07.2018  odbył  się  piknik  integracyjny  dla  mieszkańców  Koniecpola
z  terenów  objętych  programem  rewitalizacji,  w  którym  wzięło  udział  67  osób.
W pikniku wzięły udział całe rodziny. Została przeprowadzona wstępna rekrutacja do
projektu.  Uczestnicy  mieli  zapewnione  wiele  atrakcji  oraz  animator  przedstawił
problemy  związane  z  małą  aktywnością  zawodową  mieszkańców  terenów
rewitalizowanych.

50  osób  będących  potencjalnymi  uczestnikami  projektu  otrzymało  informację
odnośnie  założeń  projektowych,  planu  realizacji  projektu  itp.  Wszystkie  osoby
podpisały się na liście i wypełniły deklaracje uczestnictwa w Programie Aktywności
Lokalnej.

Osoby te  miały  zapewnione  wyżywienie  podczas pikniku  oraz  wszelkie  materiały
informujące o projekcie. Z osób, które zadeklarowały udział w projekcie wybrano 10
ostatecznych uczestników projektu w tym 6 K i 4 M. 
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Rekrutacji  dokonał  zespół  projektowy  składający  się  z  pracownika  socjalnego
kierownika  MGOPS  będącego  kierownikiem  projektu  przy  pomocy  doradcy
zawodowego, który podczas pikniku przybliżał potencjalnym uczestnikom na czym
polega projekt oraz jakiego rodzaju wsparcie otrzymają w trakcie trwania projektu.

Zadanie 2: Trening umiejętności życiowych i społecznych

Wszyscy  uczestnicy  zostali  objęci  wsparciem  zgodnie  z  programem  ujętym
w  projekcie.  Każdy  z  uczestników  odbył  60  godz.  zajęć.  Po  zakończeniu  zajęć
uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu zajęć. 

W ramach zadania odbyły się następujące zajęcia: trening zarządzania czasem (16-
31.08.2018  r.);  trening  radzenia  sobie  ze  stresem  -  zdolność  do  samokontroli,
techniki redukcji stresu (23-30.08.2019 r.), trening autoprezentacji (20.08.-22.08.2018
r.),  trening  motywacji  -  droga  do  realizacji  założonych  celów,  motywy  działania
człowieka,  motywacja  do  działania  a  rynek  pracy,  praca  jako  wartość  w  życiu
człowieka,  prezentacja  zachowań  w  różnych  sytuacjach,  czynniki  płacowe  i
pozapłacowe (27-29.08.2018 r.), trening autoprezentacji - terminy i definicje, zasady
właściwej  komunikacji  interpersonalnej,  sposoby komunikowania  się,  komunikacja
werbalna  i  niewerbalna  -  ćwiczenia,  autoprezentacja  a  rynek  pracy,  bariery
w komunikacji, mowa ciała (20-22.08.2018 r.)     

Wszyscy uczestnicy odbyli  zajęcia indywidualne z 2 coachami.  Każdy z coachów
opiekował  się  5  uczestnikami  projektu.  Każdy z  uczestników odbył  po  2  godziny
zajęć z coachami. Szczególnym wsparciem zostały objęte osoby niepełnosprawne,
które  musiały  być  mocno  motywowane  do  ciągłego  udziału  w  projekcie.  Dzięki
odbytym zajęciom i ich tematyce żaden z uczestników nie zrezygnował z udziału.
W ramach tego zadania została doposażona sala,  w której  odbywały się zajęcia.
Zostało  zakupione  10  stołów  oraz  20  krzeseł.  Zakupiono  również  sprzęt
komputerowy i multimedialny tj. laptop z oprogramowaniem, tablica suchościeralna,
flipchart,  projektor.  Wszystkie te sprzęty wykorzystywane były podczas zajęć oraz
kursów  zawodowych.  Uczestnicy  mieli  możliwość  swobodnego  korzystania  ze
wszystkich sprzętów m.in. z laptopa.

Zadanie 3: Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz psychologiczne

W ramach zadania wszyscy uczestnicy byli objęci wsparciem indywidualnym doradcy
zawodowego oraz  psychologa.  Każdy z  uczestników ukończył  po  4  godz.  zajęć.
Zajęcia  były  prowadzone  z  zachowaniem  zasady  równości  szans  oraz
niedyskryminacji i dostosowane były do potrzeb uczestników. 

W  ramach  zadania  przeprowadzono:  indywidualne  poradnictwo  psychologiczne  -
indywidualne spotkania uczestników projektu  z psychologiem  (24-28.09.2018 r.),
indywidualne poradnictwo zawodowe (24-28.09.2018 r.); konsultacje uczestników z 2
coachami,  którzy  opracowali  indywidualne  profile  zawodowe  i  osobowe  każdego
z uczestników projektu i wspomagali  aktywnie rozwój osobisty i zawodowy każdego
uczestnika  projektu,  warsztaty  z  zakresu  funkcjonowania  na  rynku  pracy  oraz
w otoczeniu społecznym - dla 10 uczestników projektu, w tym: warsztaty z aktywnego
poszukiwania  pracy   (9-11.10.2018  r.),  indywidualne  poradnictwo  prawne  (18-
19.10.2018 r.) oraz konsultacje z 2 coachami.

W  ramach  zadania  uczestnicy  projektu  objęci  byli  również  wsparciem  coachów.
Każdy z nich odbył po 1 godz. zajęć z coachami, którzy motywowali  uczestników
oraz pomagali im odkrywać swoje możliwości i  mobilizowali do aktywnego udziału
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w  zajęciach  z  doradcą  zawodowym  i  psychologiem.  W  ramach  zadania  zajęcia
realizowało 2 coachów z czego każdy odbył zajęcia z 5 uczestnikami projektu. Po
zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzymał odpowiednie zaświadczenie udziału
w zajęciach.

Zadanie  4:  Warsztaty  z  zakresu  funkcjonowania  na  rynku  pracy  oraz
w otoczeniu społecznym

W ramach zadania wszyscy uczestnicy objęci byli wsparciem z zakresu aktywnego
poszukiwania pracy w ilości 15 godz. na każdego uczestnika oraz indywidualnym
poradnictwem prawnym  w  ilości  2  godz.  na  każdego  uczestnika.  Podczas  zajęć
uczestnicy nabyli nowych ciekawych umiejętności, które ułatwią im wejście na rynek
pracy.  Zajęcia  prowadzono  z  zachowaniem  zasady  równości  szans  i  płci.
Wykładowcy  używali  języka  wrażliwego  na  płeć  oraz  dbali  o  to  aby  żaden
z uczestników nie zrezygnował z zajęć i udziału w projekcie. W ramach tego zadania
równie byli objęci wsparciem coachów. Każdy z uczestników odbył po 1 godz. zajęć
indywidualnych z coachem. W ramach zadania zajęcia odbywały się z 2 coachami
i każdy z nich odbył zajęcia z 5 uczestnikami projektu. Po zakończeniu zajęć każdy
z uczestników otrzymał zaświadczenie.

Zadanie 5: Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe

Po  zakończeniu  szkoleń  miękkich  grupowych  i  indywidualnych  uczestnicy  wzięli
udział  w  kursach  zawodowych.  Każdy  z  uczestników  wybrał  szkolenie  zgodnie
z  własnymi  predyspozycjami  i  preferencjami  zawodowymi.  Ilość  godzin  kursów
i  stopień  zaawansowania  tematyki  dostosowany  był  do  uczestników tak,  aby po
ukończeniu mieli możliwość podjęcia zatrudnienia.

Szkolenia zawodowe przeprowadzone w ramach projektu: 

1. Portier dozorca - 2 uczestników (06-07.12.2018 r.);

2. Podstawy obsługi komputera - 2 uczestników (08-15.12.2018 r.)

3. Nowoczesny  sprzedawca  z  modułem  kas  fiskalnych  -  2  uczestników  (06-
15.2018 r.)

4. Pracownik administracyjno - biurowy z modułem kadry i płace - 4 uczestników
(12-15.2018 r.)

Zgodnie z założeniami projektu 3 uczestników podjęło pracę po zakończeniu udziału
w  projekcie.  W  związku  z  tym  kursy  były  tak  dostosowane,  aby  dać  możliwość
uczestnikom podjęcia zatrudnienia.

Uczestnicy podjęli zatrudnienie na następujących stanowiskach:

1. 1 osoba - sprzątaczka/ woźna w wymiarze 1/4 etatu na okres 6-ciu miesięcy;

2. 1  osoba  -  referent  (1/4  etatu  na  okres  3  miesiące),  w  Miejskim
Przedsiębiorstwie Komunalnym w Koniecpolu Sp. z o.o.  

3. 1 osoba - robotnik gospodarczy w wymiarze 1/4 etatu na 3 miesiące (MPK
w Koniecpolu Sp. z o.o.)
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Każdy  z  uczestników  był  również  objęty  wsparciem  coacha.  W  ramach  zadania
odbyli po 1 godz. zajęć z coachem, których było 2 i każdy z nich opiekował się 5
uczestnikami projektu.

II) W 2018 r. złożono w naborze wniosek o dofinansowanie i w dniu 05.04.2019 r.
podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu:

„Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy
Koniecpol”

Numer aktualnego wniosku: WND-RPSL.07.01.02-24-05H7/18-003

Numer naboru: RPSL.07.01.02-IP.02-24-057/18

Projekt finansowany jest z EFS  w ramach osi priorytetowej: osi priorytetowej VII.
Regionalny rynek pracy, działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy
i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu do realizacji.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 10 osób(6K i 4M) bezrobotnych
i  biernych  zawodowo,  zam.  gminę  Koniecpol,  na  terenie  woj.  śląskiego.  Grupę
docelową stanowią osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo -10 os. powyżej 30
r.ż.,  w  tym  60%  uczestników  to  kobiety,  10%  osoby  po  50  r.ż.,  10%  osoby
z  niepełnosprawnościami,  10%  osób  długotrwale  bezrobotne,  100%  to  osoby
o niskich kwalifikacjach.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

- Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem IPD - Zadanie1,

- Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy - Zadanie 2,

- Wsparcie psychologiczne i warsztaty kompetencyjne -Zadanie 3,

- Szkolenia zawodowe -Zadanie 4,

- Staże zawodowe -Zadanie 5.

Wsparcie ma charakter indywidualny. 

Projekt zostanie zrealizowany do 31.03.2020 r.

Projekt  wynika  z  LPR Miasta  i  Gminy Koniecpol  na  lata  2017-2023.  Biorąc  pod
uwagę zdiagnozowane problemy, występujące na tym obszarze, a w szczególności
na  obszarze  rewitalizowanym,  zrealizowano  już  3  projekty  rewitalizacyjne,
stanowiące  bazę  infrastrukturalną  dla  projektów  społecznych,  w  tym  związanych
z poprawą zdolności  do zatrudnienia.  Niniejszy projekt  jest  zgodny z celem LPR
określonym jako: „Aktywizacja gospodarcza obszaru rewitalizacji” i kierunkami: 2.3.
Promowanie  trwałego  zatrudnienia  oraz  ułatwienie  dostosowania  się  do  potrzeb
rynku pracy oraz 2.4. Wsparcie osób bezrobotnych w powrocie na rynek pracy. Ww.
kierunki realizowane są przez projekty uwzględniające rozwijanie systemu szkoleń,
kursów,  doradztwa  zawodowego,  wsparcia  psychologicznego,  poradnictwa
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specjalistycznego i innych form wsparcia służących integracji zawodowej i społecznej
osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z obszarów rewitalizacji. 

III)  W 2018 złożono w naborze projekt,  który jest  obecnie po pozytywnym etapie
negocjacji:

„Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w gminie Koniecpol”

Numer wniosku: WND-RPSL.09.01.02-24-0643/18-003

Numer naboru: RPSL.09.01.02-IZ.01-24-280/18

Projekt  finansowany  będzie  z  EFS   w  ramach  osi  priorytetowej:  IX.  Włączenie
społeczne,  działania:  9.1.  Aktywna  integracja,  poddziałania:  9.1.2.  Wzmacnianie
potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Cel głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i  zawodowej grupy
docelowej  (40  osób),  będącej  częścią  lokalnej  społeczności  z  gminy  Koniecpol
z  obszaru  rewitalizacji  poprzez  działania  aktywnej  integracji,  realizowane  od
01.05.2019 r. do 30.06.2020 r. 

Zaplanowano następujące zadania:

1. Spotkania integracyjne społeczności lokalnej,

2. Zajęcia warsztatowe dla społeczności lokalnej,

3. Zajęcia  treningowe  i  szkoleniowe  dedykowane umiejętnościom społecznym
i integracyjnym,

4. Specjalistyczne wsparcie indywidualne grupy docelowej, 

5. Dedykowane  kursy  i  szkolenia  podnoszące  kwalifikacje  i  umiejętności
zawodowe grupy docelowej. 

IV)  Na  bazie  powstałej  infrastruktury  Centrum  Społeczno-Kulturalnego  realizuje
obecnie  projekt  z  Programu  Operacyjnego  Polska  Cyfrowa,  na  który  pozyskano
dofinansowanie w roku 2018.

Szkolenia są finansowane w 100 % z Unii Europejskiej. Pod koniec ubiegłego roku
gmina  pozyskała  dotację  na  projekt  pn.  „Mogę  –  Chcę  –  Potrafię  –  rozwój
kompetencji cyfrowych w gminie Koniecpol”, nazywany również Obywatel IT,
współfinansowany w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (III
oś priorytetowa- cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1 – Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).

W  ramach  projektu  200  osób  ma  możliwość  polepszenia  swoich  umiejętności
korzystania  z  komputera  oraz  nauczenia  się  sprawnego  korzystania  z  e-usług
w  życiu  codziennym.  Szkolenia  mają  na  celu  przede  wszystkim  przedstawić
podstawowe  funkcje  oraz  nauczyć  obsługi  takich  platform jak  ePUAP,  e-PIT czy
Platforma Usług Elektronicznych w ZUS.  Cały kurs trwa jeden tydzień,  w którym
odbywa się 12 godzin zajęć z podziałem na 3 dni, czyli 4 godziny dziennie.  Zajęcia
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organizowane są w małych grupach tak, aby instruktor był w stanie dotrzeć do każdej
osoby indywidualnie w grupie. 

Na szkoleniach poruszane są takie zagadnienia jak:

 ePuap  -  podpis  cyfrowy  oraz  jak  możemy  go  wykorzystać  w  Urzędzie
Skarbowym, czy ZUS,

 e-Bilety - jak kupić bilet na wydarzenie kulturalne przez Internet,

 Chmura - czym jest chmura i jak z niej korzystać, jakie daje nam możliwości,

 Media Społecznościowe - dowiesz się tutaj, co możesz znaleźć na stronach
typu Facebook,  Twitter,  YouTube,  Instagram oraz  jakie  pełnią  funkcje  i  jak
bezpiecznie z nich korzystać,

 Zagrożenia  w  Sieci  -  poznasz  treści  internetowe  niebezpieczne  dla
prywatności  użytkowników,  np.  wirusy,  robaki,  konie  trojańskie,
oprogramowanie szpiegujące,

 Ochrona  wizerunku  -  nauczysz  się  jak  chronić  swojego  wizerunku
w Internecie,

 Zasoby  online  -  sposoby  korzystania  z  zasobów  kultury  światowej  online
(British  Museum,  Muzeum paryskie  w Luwrze,  Muzeum Sztuki  w Wiedniu,
Google Arts&Culture, Muzeum Watykańskie, NASA),

 Płatności  internetowe  -  obsługa  bankowości  internetowej,  przedstawienie
podstawowych  zasad  bezpieczeństwa,  metody  dokonywania  płatności
internetowych,

 Dziecko  w  Sieci  -  jak  nadzorować  aktywność  dziecka  w  sieci,  zasady
bezpieczeństwa dziecka w sieci, jak uchronić nasze dziecko w sieci.

PODJĘTE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

W 2018 roku odbyło się 14 Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu, na których przyjętych
zostało 114 uchwał. Rada Miejska VII Kadencji na 11 sesjach przyjęła 81 uchwał,
natomiast  wybrana  w  wyborach  zarządzonych  na  dzień  21.10.2018  roku  Rada
Miejska VIII  Kadencji  na 3 sesjach przyjęła 33 uchwały.  Wykaz podjętych uchwał
przez Radę Miejską w Koniecpolu w roku 2018 przedstawia tabela poniżej.

Uchwały Rady Miejskiej VII Kadencji  (2014-2018)

Sesja Nr L/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25.01.2018 r.

1. Uchwała  Nr  L/353/18  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  Rady  Miejskiej
w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku
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2. Uchwała Nr L/354/18 w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/342/17 z dnia 28 grudnia
2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030

3. Uchwała Nr L/355/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki

4. Uchwała Nr L/356/18 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Koniecpol

5. Uchwała  Nr  L/357/18  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  umowy
dzierżawy

6. Uchwała  Nr  L/358/18  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  umowy
dzierżawy

7. Uchwała  Nr  L/359/18  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  umowy
dzierżawy

8. Uchwała  Nr  L/360/18  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  umowy
dzierżawy

9. Uchwała  Nr  L/361/18  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  umowy
dzierżawy

10. Uchwała  Nr  L/362/18  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  umowy
dzierżawy

11. Uchwała  Nr  L/363/18  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  umowy
dzierżawy

12. Uchwała Nr L/364/18 w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych
w Koniecpolu przy ul. Słowackiego nr ewidencyjny 1507/38      i 1509/39 w trybie
przetargowym

13. Uchwała  Nr  L/365/18  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycia  nieruchomości
położonej w Koniecpolu na rzecz Gminy Koniecpol jako mienie komunalne

14. Uchwała  Nr  L/366/18  w  sprawie  sprzedaży  działki  niezabudowanej  położonej
w Koniecpolu przy ul. Polnej nr ewidencyjny 3717/2 w trybie przetargowym

15. Uchwała  Nr  L/367/18  w  sprawie:  przyjęcia  "Gminnego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2018 rok

16. Uchwała Nr L/368/18 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii" na 2018 rok

17. Uchwała Nr L/369/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/187/13 Rady Miejskiej
z  dnia  31  stycznia  2013  roku  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu
pieniężnego  dla  członków  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  uczestniczących
w  działaniach  ratowniczych  lub  szkoleniu  pożarniczym  organizowanym  przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Sesja Nr LI/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22.02.2018 r.

18. Uchwała Nr LI/370/18 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu
Nr  XXXIII/213/13  z  dnia  7  czerwca  2013  r.  w  sprawie  nadania  Statutu
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Miejska  Przychodnia
Rejonowa w Koniecpolu

19. Uchwała  Nr  LI/371/18  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  Rady  Miejskiej
w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku
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20. Uchwała Nr LI/372/18 w sprawie zmiany uchwały nr L/355/18 z dnia 25 stycznia
2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

21. Uchwała Nr LI/373/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych
niepublicznym przedszkolom, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których
zorganizowano oddział  przedszkolny,  prowadzonym na terenie  Miasta  i  Gminy
Koniecpol, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz
terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

Sesja Nr LII/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22.03.2018 r.

22. Uchwała  Nr  LII/374/18  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  Rady  Miejskiej
w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

23. Uchwała  Nr  LII/375/18  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie
nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol

24. Uchwała Nr LII/376/18 w sprawie funduszu sołeckiego

25. Uchwała Nr LII/377/18 w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/345/17 Rady Miejskiej
w  Koniecpolu  z  dnia  28  grudnia  2017  roku  w  sprawie:  przyjęcia  Rocznego
Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi
oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018

26. Uchwała  Nr  LII/378/18  w  sprawie  uchylenia  uchwały  nr  XXVII/175/09  Rady
Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków  Ochotniczej  Straży  Pożarnej
uczestniczących  w  działaniach  ratowniczych  lub  szkoleniu  pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

27. Uchwała Nr LII/379/18 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
dla  członków  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  uczestniczących  w  działaniach
ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub Gminę

28. Uchwała  Nr  LII/380/18  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy
Koniecpol

29. Uchwała Nr LII/381/18 w sprawie podziału Gminy Koniecpol na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

30. Uchwała  Nr  LII/382/18  w  sprawie  Wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020

31. Uchwała  Nr  LII/383/18  w  sprawie  zmiany uchwały  nr  IV/19/14  Rady Miejskiej
w  Koniecpolu  z  dnia  30  grudnia  2014  r.  w  sprawie  określenia  przystanków
komunikacyjnych  na  terenie  Gminy  Koniecpol,  których  właścicielem  lub
zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków

32. Uchwała Nr LII/384/18 w sprawie zmiany nazwy ulic w Koniecpolu

33. Uchwała  Nr  LII/385/18  w  sprawie  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie
z  wychowania  przedszkolnego  w  przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę
Koniecpol
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Sesja Nr LIII/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19.04.2018 r.

34. Uchwała  Nr  LIII/386/18  w  sprawie  podziału  Gminy  Koniecpol  na  obwody
głosowania

35. Uchwała  Nr  LIII/387/18  w  sprawie:  zmiany  uchwały  nr  XLV/308/17  z  dnia
7 września 2017 r.  w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Sesja Nr LIV/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16.05.2018 r.

36. Uchwała  Nr  LIV/388/18 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  Rady Miejskiej
w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

37. Uchwała  Nr  LIV/388/18 w sprawie  zmiany uchwały nr  XLIX/342/17  w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030

38. Uchwała  Nr  LIV/390/18  w  sprawie  emisji  obligacji  Gminy  Koniecpol  oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

39. Uchwała Nr LIV/391/18 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat i innych
należności  stanowiących  dochody  budżetu  Gminy  Koniecpol  instrumentem
płatniczym

40. Uchwała Nr LIV/392/18 w sprawie: zmiany uchwały nr L/355/18 z dnia 25 stycznia
2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki zmienionej uchwałą nr LI/272/18 Rady
Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr
L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

41. Uchwała Nr LIV/393/18 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
oznaczonej nr ewidencyjnym 2480/2

42. Uchwała  Nr  LIV/394/18  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego
w rejonie drogi publicznej łączącej ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Koniecpolu

43. Uchwała  Nr  LIV/395/18  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego
w rejonie ul. Marii i Zuzanny Gruszeckich w Koniecpolu

44. Uchwała  Nr  LIV/396/18  w  sprawie  określenia  tygodniowego  obowiązkowego
wymiaru  zajęć  nauczyciela  pedagoga,  psychologa,  logopedy,  terapeuty
pedagogicznego szkolnego i  doradcy zawodowego w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Koniecpol

45. Uchwała Nr LIV/397/18 w sprawie sprzedaży działki  niezabudowanej położonej
w miejscowości Rudniki stanowiącej własność gminy

46. Uchwała Nr LIV/398/18 w sprawie sprzedaży działki  niezabudowanej położonej
w miejscowości Dąbrowa stanowiącej własność gminy

47. Uchwała  Nr  LIV/399/18  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  umowy
dzierżawy

Sesja Nr LV/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14.06.2018 r.

48. Uchwała Nr LV/400/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2017 rok

111 | S t r o n a



49. Uchwała  Nr  LV/401/18  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Miejskiej  Przychodni
Rejonowej w Koniecpolu za 2017 rok

50. Uchwała  Nr  LV/402/18  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy
Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

51. Uchwała  Nr  LV/403/18  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XLIX/342/18  w  sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030

52. Uchwała  Nr  LV/404/18  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  Rady  Miejskiej
w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku

53. Uchwała Nr LV/405/18 w sprawie zmiany uchwały nr LIV/392/18 z dnia 16 maja
2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

54. Uchwała  Nr  LV/406/18  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Finansów,
Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na II półrocze 2018 r.

55. Uchwała  Nr  LV/407/18  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Ochrony
Środowiska i Rolnictwa na II półrocze 2018 roku

56. Uchwała Nr LV/408/18 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II
półrocze 2018 r.

57. Uchwała  Nr  LV/409/18  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Spraw
Społecznych i Przestrzegania Prawa na II półrocze 2018 r.

58. Uchwała  Nr  LV/410/18  w  sprawie  ustalenia  wysokości  wynagrodzenia
miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

59. Uchwała  Nr  LV/411/18  w  sprawie  wprowadzenia  odstępstwa  od  zakazu
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta
i Gminy Koniecpol

Sesja Nr LVI/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 09.07.2018 r.

60. Uchwała  Nr  LVI/412/18 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  Rady Miejskiej
w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

61. Uchwała  Nr  LVI/413/18  w sprawie  zmiany uchwały nr  XLIX/342/17  w  sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030

62. Uchwała  Nr  LVI/414/18  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  LIII/387/18  z  dnia  19
kwietnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

63. Uchwała  Nr  LVI/415/18  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przejęcie
prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 1848/23,
1848/20, 1849/16

64. Uchwała  Nr  LVI/416/18  w sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  Kierownika  MGOPS
w Koniecpolu

65. Uchwała Nr LVI/417/18 w sprawie przekazania działki  zabudowanej budynkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej w Luborczy

Sesja Nr LVII/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13.07.2018 r.
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66. Uchwała  Nr  LVII/418/18  w  sprawie  emisji  obligacji  Gminy  Koniecpol  oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Sesja Nr LVIII/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 27.09.2018 r.

67. Uchwała Nr LVIII/419/18 w sprawie zmiany uchwały nr LVI/414/18 z dnia 9 lipca
2018  r.  w  sprawie  uchwalenia  Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów
zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

68. Uchwała Nr LVIII/420/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej
w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

69. Uchwała Nr LVIII/421/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/3342/17 z dnia 28
grudnia 2017 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej  prognozy finansowej na lata
2018-2030

70. Uchwała Nr LVIII/422/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika MGOPS
w Koniecpolu

Sesja Nr LIX/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30.10.2018 r.

71. Uchwała  Nr  LIX/423/18 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  Rady Miejskiej
w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

72. Uchwała  Nr  LIX/424/18  w  sprawie  zmiany uchwały  nr  XLIX/342/17  z  dnia  28
grudnia 2017 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej  prognozy finansowej na lata
2018-2030

Sesja Nr LX/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 8.11.2018 r.

73. Uchwała  Nr  LX/425/18  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XLIX/342/17  z  dnia  28
grudnia 2017 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2018 – 2030

74. Uchwała  Nr  LX/426/18  w  sprawie  zmiany uchwały  budżetowej  Rady Miejskiej
w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

75. Uchwała Nr LX/427/18 w sprawie emisji obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

76. Uchwała Nr LX/428/18 w sprawie Statutu Gminy Koniecpol

77. Uchwała  Nr  LX/429/18  w  sprawie  zasad  usytuowania  miejsc  sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

78. Uchwała Nr LX/430/18 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol

79. Uchwała Nr LX/431/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania dotacji
celowej w ramach "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol na lata
2017-2022"

80. Uchwała  Nr  LX/432/18 w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad  wnoszenia
inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,
zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów,
jakim muszą odpowiadać składane projekty
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81. Uchwała  Nr  LX/433/18 w sprawie  zmiany uchwały nr  L/356/18 Rady Miejskiej
w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koniecpol

Uchwały Rady Miejskiej VIII Kadencji  (2018-2023)

Sesja Nr I/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22.11.2018 r.

1. Uchwała  Nr  I/1/2018  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej
w Koniecpolu

2. Uchwała  Nr  I/2/2018 w sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Koniecpolu

Sesja Nr II/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6.12.2018 r.

3. Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/342/17 z dnia 28 grudnia
2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030

4. Uchwała  Nr  II/4/201  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  Rady  Miejskiej
w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

5. Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie zmiany uchwały nr LVII/418/18 Rady Miejskiej      
w Koniecpolu z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Koniecpol 
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

6. Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr L/355/18 z dnia 25 stycznia
2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej
w Koniecpolu nr LI/372/18 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały
nr L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki oraz
Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  nr  LIV/392/18  z  dnia  16  maja  2018  r.
w sprawie zmiany uchwały nr L/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie
zaciągnięcia  pożyczki  zmienionej  uchwałą  nr  LI/372/18  Rady  Miejskiej
w Koniecpolu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr L/355/18
z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

7. Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

8. Uchwała  Nr  II/8/2018  w  sprawie  powołania  składu  osobowego  Komisji  Skarg,
Wniosków i Petycji

9. Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji  Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

10. Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji  Spraw
Społecznych i Przestrzegania Prawa

11. Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów,
Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego

12. Uchwała  Nr  II/12/2018  w  sprawie  ustalenia  wysokości  wynagrodzenia
miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

13. Uchwała  Nr  II/13/2018  w  sprawie  ustalenia  wysokości  diet  dla  radnych  Rady
Miejskiej w Koniecpolu
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14. Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów z terenu
Gminy Koniecpol

15. Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 68/IX/2003 Rady Miejskiej
w Koniecpolu z dnia 07 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw

16. Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie zmiany uchwały XXXIX/267/17 Rady Miejskiej
w  Koniecpolu  z  dnia  30  marca  2017  roku  w  sprawie  podziału  sołectwa
Aleksandrów-Michałów na dwa odrębne sołectwa: Aleksandrów i Michałów

17. Uchwała  Nr  II/17/2018  w  sprawie  określenia  maksymalnej  liczby zezwoleń  na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Sesja Nr III/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28.12.2018 r.

18. Uchwała  Nr  III/18/2018  w  sprawie  zmiany uchwały  nr  XLIX/342/17  z  dnia  28
grudnia 2017 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2018-2030

19. Uchwała  Nr  III/19/2018 w  sprawie  zmiany uchwały budżetowej  Rady Miejskiej
w Koniecpolu Nr XLIX/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

20. Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok
2019

21. Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koniecpol na lata 2019-2030

22. Uchwała  Nr  III/22/2018  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia
pożyczki

23. Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie zmiany uchwały nr LVII/418/18 Rady Miejskiej
w Koniecpolu z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Koniecpol
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

24. Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2018 Rady Miejskiej
w Koniecpolu z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla
radnych Rady Miejskiej w Koniecpolu

25. Uchwała  Nr  III/25/2018  w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego
uprawniającego  do  przyznania  pomocy  w  formie  zasiłku  celowego  w  postaci
świadczenia pieniężnego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023

26. Uchwała  Nr  III/26/2018  w  sprawie  określenia  zasad  zwrotu  wydatków  za
świadczenia z pomocy społecznej w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

27. Uchwała  Nr  III/27/2018  w  sprawie  ustanowienia  wieloletniego  programu
osłonowego "Pomoc Gminy Koniecpol w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023

28. Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Rewizyjnej na
2019 rok

29. Uchwała  Nr  III/29/2018  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Ochrony
Środowiska i Rolnictwa na 2019 roku
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30. Uchwała  Nr  III/30/2018  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Spraw
Społecznych i Przestrzegania Prawa na 2019 roku

31. Uchwała  Nr  III/32/2018  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Finansów,
Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na 2019 rok

32. Uchwała Nr III/31/2018 w sprawie  nadania statutu sołectwu Teresów

33. Uchwała  Nr  III/33/2018  w  sprawie  przyjęcia  Rocznego  Programu  Współpracy
Miasta  i  Gminy  Koniecpol  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami
wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie na rok 2019
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PODSUMOWANIE

NA JAKIM ETAPIE JESTEŚMY TERAZ?

 Stabilny budżet gminy, bezpieczny poziom zadłużenia

 Pozyskane środki zewnętrzne

 Realizowana promocja i pozytywne postrzeganie gmin na zewnątrz

 Gmina pozyskuje wszystkie możliwe bezzwrotne dotacje

ze środków krajowych, jak i unijnych

 Zgłasza wnioski o dofinansowanie w kolejno ogłaszanych

naborach, co wspiera finansowo budżet gminy, a tym samym

rozwój gminy

Rok  2018  upłynął  w  samorządach  pod  znakiem  wyborów.  W  styczniu  Sejm
znowelizował  Kodeks  Wyborczy.  Wprowadzono  limit  dwóch  kadencji  dla  wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, jednocześnie wydłużając czas kadencji w JST do
pięciu lat.

Na  mocy  nowelizacji  przepisów  obrady  rady  gminy  i  powiatu,  a  także  sejmiku
wojewódzkiego są obowiązkowo transmitowane i nagrywane za pomocą urządzeń
rejestrujących  obraz  i  dźwięk  (nagrania  te  są  obecnie  udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy). 

W Koniecpolu mijający rok był niewątpliwie rokiem inwestycji  i  to w przeważającej
części  dotyczyło  projektów unijnych.  Takie  nagromadzenie  zadań właśnie  w roku
2018 spowodowane było terminami konkursów, które odbywały się pod koniec roku
2016 i w roku 2017. Czas na ocenę projektów, wybór najlepszych wniosków i decyzja
o  przyznaniu  dotacji,  podpisanie  umowy  o  dofinansowanie,  ogłoszenie
i  rozstrzygnięcie  przetargu  spowodowało,  iż  gmina  Koniecpol  w  roku  2018
realizowała jednocześnie ponad 15 projektów unijnych, w tym aż 9 z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budowa kanalizacji w kilku miejscach równocześnie, rewitalizacja zdegradowanych
od lat budynków, a także termomodernizacja obiektów oświatowych, budowa stref
rekreacji i zagospodarowanie zalewu, utworzenie nowej świetlicy środowiskowej dla
dzieci,  stworzenie  warunków  do  funkcjonowania  Klubu  Senior  Plus,  powstanie
pierwszego  Centrum  Społeczno-Kulturalnego  i  mieszkań  socjalnych,  rozpoczęcie
unijnych projektów społecznych zdominowały ostatni rok w Koniecpolu. Realizowano
również mniejsze przedsięwzięcia finansowane z programów krajowych lub budżetu
gminy,  w  tym  modernizację  dróg  i  chodników,  oświetlenie,  remonty  i  inwestycje
w placówkach oświatowych.

117 | S t r o n a



Łączna wartość  wszystkich projektów unijnych,  realizowanych tylko w 2018 roku,
wynosiła  ponad   14  mln  zł,  w  tym  pozyskane  dofinansowanie  tylko  z  Unii
Europejskiej, bez środków z programów krajowych, to prawie 10 mln zł.

Ze środków budżetowych wybudowano łącznik pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2
i halą sportową, które od lat był planowany przez poprzedników, ale nigdy wcześniej
nie doczekał się realizacji.

W 2018 roku przeznaczono ponad 2,5 mln zł na przebudowę  dróg w gminie. Wśród
nich  zrealizowano  przebudowę  ulicy  Tartacznej,  Piaskowej,  Chrząstowskiej
i Zamkowej w Koniecpolu, Niwa w Okołowicach, Ogrodowej w Starym Koniecpolu.

Na niektóre odcinki dróg udało pozyskać się środki zewnętrzne, które pozwoliły na
wprowadzenie  kolejnych  zadań  do  budżetu  gminy.  Ze  wsparciem  z  FOGR-u
w kwotach 215 tyś. zł i 126 tyś. zł zrealizowano ulicę Spółdzielczą w Łysinach i drogę
gminą w Teresowie,  a  pół  miliona z MSWiA pozwoliło  zrealizować pierwszy etap
budowy drogi na odcinku Zagacie-Stefanów-Luborcza.

Roboty drogowe prowadzone też były na drodze dojazdowej do przychodni zdrowia,
na chodniku przy ulicy Robotniczej, na chodniku przy ulicy Zamkowej (odcinek od
ulicy Robotniczej do ulicy Żeromskiego), na chodnikach i miejscach postojowych przy
Przedszkolu nr 2, ulicy Ogrodowej (od ul.  Robotniczej do Różanej z wymianą rur
ciepłowniczych) oraz ulicy Działkowej (od ulicy Robotniczej do ulicy Tartacznej), na
chodniku przy ulicy Stawowej.

W  tym  samym  czasie  odbywały  się  liczne  wydarzenia  sportowe  i  kulturalne
z  imprezami  plenerowymi  i  koncertami.  Na  szczególną  uwagę  zasługuje  Drugi
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który zyskał już renomę w regionie.

Rok  2018  to  przede  wszystkim  pierwszy  rok  bez  obowiązywania  programu
naprawczego i budżetu gminnego bez ograniczeń prawnych.

Infrastruktura  komunalna,  społeczna  i  drogowa,  edukacja  –  to  główne  kierunki
inwestycyjne w gminie Koniecpol  w roku 2018. Ich realizacja była możliwa dzięki
wsparciu środków z zewnątrz, głównie z Unii Europejskiej.

Rok  2018  to  również  rozpoczęcie  wielu  działań  i  projektów  społecznych.
Uruchomiono  Fundusz  Sołecki,  w  ramach  którego  mieszkańcy sami  zdecydowali
o przeznaczeniu pieniędzy i zadaniach, które mają być wykonane. Zorganizowaliśmy
wiele imprez kulturalnych i integracyjnych,  w tym „Lato z rybką”, znany już w regionie
Festiwal  Muzyki  Organowej  i  Kameralnej.  Gościliśmy na  koncertach  i  występach
wielu  artystów,  mogliśmy  się  bawić  przy  różnych  gatunkach  muzycznych.  Dom
Kultury posiada już nie tylko siedzibę, ale bogatą ofertę zajęć i warsztatów. Dbaliśmy
o kultywowanie tradycji  poprzez wsparcie Kół  Gospodyń Wiejskich, zakup strojów
ludowych, wspólne projekty i działania.  Pięknieją remizy strażackie,  gdzie działają
małe Ośrodki Aktywności Lokalnej. Gmina posiada ofertę dla seniora i nowy Klub
Seniora  Plus  w  budynku  świetlicy  środowiskowej.  Organizowanych  jest  wiele
wydarzeń  sportowych  z  bogatą  ofertę  zajęć.  Koniecpol  jest  nagradzaną  gminą
i  dobrze  postrzeganą  przez  otoczenie.  Nawiązano  właściwe  relacje  i  współpracę
z władzami krajowymi, wojewódzkimi, które wspierają rozwój Koniecpola.

Dokonano zmiany dotychczasowego podejścia do planowania i realizacji inwestycji.
Poszczególne projekty nie są oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. Przy
planowaniu inwestycji uwzględniany jest większy obszar w perspektywie jak będzie
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się  rozwijał  za  parę  lat.  Przykładem  takiego  planowania  jest  zagospodarowanie
terenu nad zalewem, realizowane w kwartale i w kilku etapach, a więc ciągi pieszo
-rowerowe, infrastruktura rekreacyjna i  wypoczynkowa, doposażenie i przebudowa
boiska  do  siatkówki,  kolejne  altany  wypoczynkowe,  finansowane  ze  środków
unijnych. Wcześniej  wybudowano drogę dojazdową do przychodni.  W sąsiedztwie
Urzędu Miasta i Gminy powstał utwardzony plac, który przygotowano do brukowania.
Teren  pozyskano  po  wyburzeniu  zdegradowanych  budynków,  które  były
niewykorzystane i w opłakanym stanie technicznym. 

Niewątpliwie w Koniecpolu są już nowe miejsca spotkań,  aktywnego wypoczynku
i  rekreacji  z  altanami  do  grillowania,  placem  zabaw  dla  dzieci  wyposażonym
w urządzenia nawiązujące do tematyki rybackiej. Widać Statek Magellana, huśtawki,
piaskownicę, karuzelę i bujaki w kształcie ryb, małą architekturę w postaci ławek,
koszy  na  śmieci.  Z  myślą  o  wędkarzach  zamontowano  również  4  podesty
wędkarskie. Ścieżki pieszo – rowerowe przebiegają w nowych lokalizacjach. 

Gmina w ostatnim czasie zrealizowała wiele projektów służących rekreacji dla osób
dorosłych  i  dla  najmłodszych  nie  tylko  nad  zalewem.  Oprócz  sceny  plenerowej
z małą architekturą na rynku,  powstały place zbaw na terenach wiejskich,  w tym
w miejscowościach: Kuźnica Grodziska, Okołowice, Radoszewnica.
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Niniejszy raport ma charakter publiczny i podlega prezentacji na sesji absolutoryjnej
Rady Miejskiej.

Przygotowanie  opracowania  o  stanie  gminy  jest  pierwszym  etapem  procedury
rozpatrzenia raportu przez Radę Miasta. Kolejne etapy to: debata nad raportem oraz
przeprowadzenie  głosowania  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy
Koniecpol wotum zaufania. 

W debacie nad raportem mają prawo brać udział również mieszkańcy. Osoby, które
chciałyby  zabrać  głos  są  zobowiązane  złożyć  wcześniej,  w  określonym terminie,
pisemne zgłoszenie, poparte podpisami.

Treść „Raportu o stanie gminy Koniecpol” została opublikowana na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.koniecpol.pl/ 

URZĄD MIASTA I GMINY KONIECPOL

ul. Chrząstowska 6A 

42-230 Koniecpol

tel.: (34) 3551-881, fax: (34) 3551-756

e-mail: sekretariat@koniecpol.pl 

Serwis informacyjny: www.koniecpol.pl 

NIP Urzędu: 949-00-47-604 

NIP Gminy: 9492189567 

REGON Urzędu: 000523809 

REGON Gminy: 151397990 

Kod terytorialny gminy: 2404063

120 | S t r o n a

http://www.koniecpol.pl/
mailto:sekretariat@koniecpol.pl
https://bip.koniecpol.pl/

	W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Pomocą objętych było 23 osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub gdy rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych tj. utrzymanie czystości w pomieszczeniach wymagających opieki, zakup artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym, pomoc w praniu bielizny osobistej i pościelowej itp.

