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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 

raport o stanie Gminy Koniecpol w roku 2019. 
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    GEOGRAFIA MIASTA 
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, Okołowice, Piaski-Pękowiec, 
Radoszewnica, Rudniki, Rudniki Kolonia, Stanisławice, Stary Koniecpol, Teodorów, Teresów, 
Wąsosz, Wólka, Zagacie, Załęże, Zaróg. 
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 niektórych działalności. 
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. 
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Położenie poszczególnych miejscowości w gminie Koniecpol przedstawia poniższa mapa. 
 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu 

W tabeli przedstawiono również powierzchnię poszczególnych miejscowości (jednostek 
pomocniczych) oraz miasta Koniecpol. 
 

Lp. Miejscowość 
 

Powierzchnia [ha] 

1. Koniecpol (miasto) 3 692,00 

2. Aleksandrów-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 
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Lp. Miejscowość 
 

Powierzchnia [ha] 

24. Zaróg 480,71 

25. Obszar wiejski 10 970,00 

26. Gmina Koniecpol 14 662,00 

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

Zagospodarowanie gminy 

 

Charakter zagospodarowania gminy świadczy o rolniczym charakterze. Według danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (za 2019 rok), Gmina Koniecpol ma charakter rolniczy 

i charakteryzuje się przewagą użytków rolnych, co stanowi 68,7% ogółu jej powierzchni. 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione stanowią 24,2%, natomiast grunty zabudowane 

i zurbanizowane: 4,2% obszaru gminy.  

Strukturę użytkowania gruntów przedstawia poniższa tabela. 

 

Wyszczególnienie 
 Grunty 

orne 
 Sady 

Łąki 
trwałe 

 Nieużytki 
 Grunty rolne 
zabudowane 

Grunty pod 
stawami 

Grunty pod 
rowami 

Ogółem 

Obszar miasta 53,17 0,14 38,00 0,94 2,67 4,94 0,16 100 

Obszar wiejski 61,22 0,16 33,36 0,62 2,49 2,09 0,06 100 

Gmina Koniecpol 59,50 0,15 34,36 0,69 2,53 2,70 0,07  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol (dane wyrażone w %) 

 

 

 

 

    DEMOGRAFIA 

Dane BDL GUS wskazują, że na koniec 2019 r. w Gminie Koniecpol mieszkało 9 562 osoby. Na 
przestrzeni lat 2005 – 2019 nastąpił spadek liczby ludności, co jest zbieżne z tendencją 
występującą  w całym kraju. Jednocześnie należy podkreślić, że ubytek ludności w 2019 roku  
odnotowano na terenach wiejskich, natomiast w samym Koniecpolu liczba ludności 
minimalnie wzrosła (+2 osoby).  

Szczegóły prezentuje tabela poniżej. 

Obszar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

miasta 6 326 6 286 6 308 6 324 6 256 6 366 6 318 6 233 6 165 6 142 6099 6087 6037 5942 5944 

wiejski 4 040 3 961 3 923 3 920 3 888 3 847 3 802 3 765 3 732 3 694 3707 3704 3673 3627 3618 

Gmina 
ogółem 

10 366 10 247 10 231 10 244 10 144 10 213 10 120 9 998 9 897 9 836 9806 9791 9710 9569 9562 

Źródło: BDL GUS 
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Prawie dwóch z trzech mieszkańców Gminy pochodziło z Koniecpola. Liczbę ludności                                
w poszczególnych sołectwach (jednostkach pomocniczych) gminy Koniecpol w roku 2019 
przedstawia tabela poniżej. 

Lp. Miejscowość 
Liczba mieszkańców 

 w roku 2018 

Liczba mieszkańców 

 w roku 2019 

Odsetek mieszkańców 
Gminy w roku 2019  [%] 

1. Koniecpol (miasto) 5942 5944 62,16% 

2. Aleksandrów 93 94 0,98% 

3. Michałów 48 47 0,49% 

4. Dąbrowa 57 56 0,59% 

5. Kuźnica Grodziska 236 233 2,44% 

6. Kuźnica Wąsowska 52 53 0,56% 

7. Luborcza 231 227 2,37% 

8. Łabędź 86 88 0,92% 

9. Łysaków 36 38 0,4% 

10. Łysiny 276 270 2,82% 

11. Oblasy 142 148 1,55% 

12. Okołowice 330 334 3,49% 

13. Piaski-Pękowiec 78 74 0,77% 

14. Radoszewnica 417 415 4,34% 

15. Rudniki 76 77 0,81% 

16. Rudniki Kolonia 73 77 0,81% 

17. Stanisławice 183 178 1,86% 

18. Stary Koniecpol 668 664 6,94% 

19. Teodorów 41 43 0,45% 

20. Teresów 90 85 0,89% 

21. Wąsosz 66 71 0,74% 

22. Wólka 50 51 0,53% 

23. Zagacie 89 85 0,89% 

24. Załęże 128 130 1,36% 

25. Zaróg 81 80 0,84% 

26. Sołectwa (ogółem) 3627 3618 37,84% 

27. Gmina Koniecpol 9569 9562 100,00% 

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

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 – 2019. 
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Ruch naturalny 
według płci 

2015 2016 2017 2018 2019 

Urodzenia żywe 
 

Ogółem 83 87 81 84 59 

mężczyźni 42 46 36 41 31 

kobiety 41 41 45 43 28 

Zgony 
 

ogółem 145 125 124 135 118 

mężczyźni 74 67 68 70 63 

kobiety 71 58 56 65 55 

Przyrost naturalny 
 

ogółem -62 -38 -43 -51 -59 

mężczyźni -32 -21 -32 -29 -32 

kobiety -30 -17 -11 -22 -27 

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 oraz starzenie się społeczeństwa.  

 

 

 

 

    SAMORZĄD MIASTA I GMINY KONIECPOL 

RADA MIEJSKA W KONIECPOLU 

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 Rady Miasta VIII kadencji (stan na grudzień 2019 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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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 

  

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 te funkcje 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 działów Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. 
Jest zwierzchnikiem służbowym wobec sekretarza, skarbnika gminy.  

 

W gminie Koniecpol w 2019 r. istniały następujące jednostki pomocnicze: 

Lp. Sołectwo Miejscowości, przysiółki  i osady w sołectwie 

1. Aleksandrów Aleksandrów 

2. Dąbrowa Dąbrowa 

3. Kuźnica Grodziska Kuźnica Grodziska, Lisowa Niwa, Pustkowie 
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4. Kuźnica Wąsowska Kuźnica Wąsowska 

5. Luborcza Luborcza, Kalenice 

6. Łabędź Łabędź 

7. Łysaków Łysaków 

8. Łysiny Łysiny 

9. Michałów Michałów 

10. Oblasy Oblasy 

11.  Okołowice  Okołowice 

12. Piaski - Pękowiec Piaski, Pękowiec 

13. Radoszewnica Radoszewnica, Borek 

14. Rudniki Rudniki 

15. Rudniki-Kolonia Rudniki-Kolonia 

16. Stanisławice Stanisławice, Pod Jatnym 

17. Stary Koniecpol Stary Koniecpol, Błonie, Ludwinów 

18. Teodorów Teodorów 

19. Teresów Teresów 

20. Wąsosz Wąsosz, Aleksandrów k. Wąsosza, Koniawy 

21. Wólka Wólka, Za Wsią 

22. Zagacie Zagacie, Kozaków, Stefanów 

23. Załęże Załęże 

24. Zaróg Zaróg 
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    STRATEGIA ROZWOJU GMINY 

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. 
 

 

 

    LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

Projekty rewitalizacyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017 – 2023 – według stanu na 
grudzień 2019 r. 

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 będzie 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 zostaną  objęte osoby zamieszkujące obszar objęty rewitalizacją.  

2. 
Utworzenie świetlicy 
środowiskowej przy 
ul. Szkolnej 

Zrealizowany 

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. 
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Lp. Nazwa projektu Stan realizacji Zakres zadań 

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 
przyjaznym dla 
mieszkańców 
zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym” 

W trakcie  
realizacji – 
realizowane 
projekty 
społeczne 

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 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. 

Zagospodarowa- 

nie terenu przy 
zalewie zasilanym 

przez rzekę Pilicę wraz 
z terenem przy 

Przychodni Zdrowia 

Zrealizowany – w 
miarę 
pozyskiwanych 
środków 
zewnętrznych 
uzupełniany o 
kolejne elementy 

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 
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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 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 Remont istniejących urządzeń: trybun, bieżni i boiska. 

12. 
Termomodernizacja 
Zespołu Szkół nr 2 w 

Koniecpolu 
Zrealizowany 

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 

W trakcie 
realizacji 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o dł. 600 m wraz z budową przepompowni ścieków 
przy ul. Armii Krajowej. 

Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych. 

15. 

Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej – cz. 
wschodnia 

Zrealizowany 

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

Budowa trzech przepompowni ścieków. 
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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 

 

 

 

    GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w gminie Koniecpol obowiązywały następujące plany 
zagospodarowania przestrzennego.  

Lp. Nazwa planu/obszaru Nr i data uchwały Rady Miejskiej 

Powierzchnia objęta 
planem Główne funkcje obszaru 

ha % 

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 
 

Uchwała Nr V/49/2019 Rady Miejskiej w 
Koniecpolu z dnia 7 lutego 2019 r. – zmiana 

planu  
 

Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w 
Koniecpolu z dnia 7 lutego 2019 r. – zmiana 

planu  
 

Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w 
Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 r. – 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 
ponadpodstawowe, 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 ponadpodstawowe, 
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 ponadpodstawowe, tereny 

urządzeń komunikacji samochodowej, 
usług oświaty, tereny usług sportu i 

rekreacji; przemysł, rzemiosło 
produkcyjne, składy, magazyny, bazy; 
tereny eksploatacji powierzchniowej; 

tereny dróg i ulic 
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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 

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 podstawowe, tereny 
usług sportu i rekreacji; łąki, 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 ponadpodstawowe, 
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 zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Koniecpol  
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 2019 r. dokonano zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla następujących 
obszarów: 

− rejon drogi publicznej łączącej ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Koniecpolu  - uchwała 
Nr V/48/2019  Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 7 lutego 2019 roku, 

− rejon ul. Marii i Zuzanny Gruszeckich w Koniecpolu - uchwała Nr V/49/2019 z dnia                           
7 lutego 2019 roku, 

− rejon ul. Armii Krajowej w Koniecpolu - uchwała Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej 
w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 roku; 

− rejon ul. Nad Strugą w Koniecpolu - uchwała Nr XVIII/147/2019 Rady Miejskiej                               
w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 roku; 

− rejon ul. Żeromskiego w Koniecpolu - uchwała Nr XVIII/148/2019 Rady Miejskiej                          
w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 roku. 

Rozpoczęto ponadto procedurę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu –                                      
uchwała Nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów 
położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu oraz uchwała Nr XVIII/146/2019 
Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów 
położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu. 
 
W roku 2019 wydano następujące decyzje:  

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

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

Według stanu na dzień 31.12.2019 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,  

− w Okołowicach przy ul. Wiejskiej 19, 

− w Oblasach nr 16. 
Gmina dysponuje również 9 lokalami socjalnymi przy ul. Tarchalskiego.  
 

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. Wyszczególnienie Adres 

1. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol 

ul. Chrząstowska 6A 

42-230 Koniecpol 

2. Urząd Stanu Cywilnego 

3. 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

 – Nadzór Wodny 

4. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

5. Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

6. Centrum Społeczno – Kulturalne 
ul. Szkolna  

42-230 Koniecpol 

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. Tarchalskiego 2 

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 
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Lp. Wyszczególnienie Adres 

15. Pogotowie Ratunkowe 
ul. Armii Krajowej 2 

42-230 Koniecpol 16. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Miejska Przychodnia Rejonowa (SP ZOZ MPR) 

17. Gminna Oczyszczalnia Ścieków 
ul. Rzeczna 

42-230 Koniecpol 

18. Kotłownia Miejska 
ul. Działkowa 

42-230 Koniecpol 

19.  OSP Koniecpol II 
ul. Szkolna 1 

42-230 Koniecpol  

20. OSP Łysiny 
ul. Prosta 34 

42-230 Koniecpol  

21. OSP Okołowice 
ul. Łanowa 5 

42-230 Koniecpol  

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 

W roku 2019 w ramach prowadzonej gospodarki nieruchomościami gmina pozyskała w drodze 29 decyzji 
komunalizacji 90 działek o łącznej powierzchni 28,40 ha.  Cztery kolejne działki o łącznej powierzchni 1,091 
ha Gmina uzyskała w drodze przekazania (darowizny) od Starostwa Powiatowego w Częstochowie. 
Wszystkie cztery działki położne są na terenie miasta Koniecpol i posiadają następujące numery 
ewidencyjne:  

− 3403 o powierzchni 0,7938 ha;  

− 1092/9 o powierzchni 0,0252 ha;  

− 8595/3 o powierzchni 0,2280 ha;  

− 8595/4 o powierzchni 0,0440 ha; 
Zakupiono 2 działki, stanowiące jeden teren, przeznczone do prowadzenia działalności statutowej sołectwa 
Kuźnica Grodziska. Łączna powierzchnia nabytych działek wynosi 0,58 ha. Wartość zakupu 45.000,00 zł.                  
W postępowaniu przetargowym sprzedano 1 działkę w Koniecpolu o powierzchni 0,0873 ha za kwotę 
14 132,46 zł.  
Ponadto wydano 15 decyzji podziałowych oraz 71 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie 
użytkowania wieczystego w prawo własności.  
 

 

 

 

    DROGI 

Układ sieci drogowej Gminy Koniecpol ma charakter promienisty, zbiegający się w mieście 
Koniecpol.  
W skład układu drogowego wchodzą:  
1) Drogi wojewódzkie 
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Przez obszar gminy przebiegają dwa odcinki dróg wojewódzkich: 

• nr 786 – relacji Częstochowa – Św. Anna – Koniecpol – Włoszczowa – Łopuszno – 
Piekoszów – Kielce;  

•  nr 794 – relacji Koniecpol – Lelów – Pradła – Pilica – Wolbrom – Skała – 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, 

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

Sieć dróg gminnych ma łączną długość 71,904 km dróg, w tym aż 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 -  

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 - 

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 

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 - 
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Lp. Nazwa odcinka Typ nawierzchni 
Długość 

odcinka [m]  
Stan techniczny 

36. ul.  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 

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 - 
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Lp. Nazwa odcinka Typ nawierzchni 
Długość 

odcinka [m]  
Stan techniczny 

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: 

− 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. 

 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Koniecpol do roku 2025 , www.slaskie.pl 

 
W każdym roku budżetowym realizowanych jest wiele przedsięwzięć związanych                                        
z przebudową układu drogowego. W latach 2014-2019 wydatkowano na ten cel ok. 9,5 mln zł, 
jak obrazuje poniższa tabela. W roku 2019 na zadania drogowe wydatkowano kwotę 
wynoszącą ponad 2,2 mln zł. 

Zestawienie wydatków inwestycyjnych oraz na remonty dróg w Gminie Koniecpol   
w latach 2014-2019 

   

Rok Nazwa zadania kwota 

2014 Bieżące naprawy dróg gminnych 554 107,68 



26 

 

2014 
Remont ul. Zielonej, Rzecznej oraz Nad Brudną Wodą w ramach usuwania 
skutków powodzi 

1 197 885,70 

RAZEM 2014 ROK 1 751 993,38 

2015 Bieżące naprawy dróg gminnych 138 949,41 

2015 
Remont drogi Stanisławice - Okołowice  w ramach usuwania skutków 
powodzi 

430 881,61 

RAZEM 20015 ROK 569 831,02 

2016 Bieżące naprawy dróg gminnych 49 885,00 

2016 wykonanie kosztorysu w ramach usuwania skutków powodzi 3 075,00 

RAZEM 2016 ROK 52 960,00 

2017 Bieżące naprawy dróg gminnych 435 873,70 

2017 Budowa drogi dojazdowej do pól i łąk w miejscowości Luborcza 476 805,65 

2017 Remont ulicy Zamkowej i Robotniczej w Koniecpolu 93 480,00 

2017 Remont ulicy Działkowej i Ogrodowej w Koniecpolu 95 094,04 

2017 Remont ulicy Stanisławskiej w Okołowicach 136 023,62 

2017 Remont ulicy Stawowej w Koniecpolu 26 250,34 

2017 
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej  dla przebudowy ul. 
Chrząstowskiej i Zamkowej 

2 460,00 

2017 
Remont drogi Kolonia Rudniki - Piaski w ramach usuwania skutków 
powodzi 492 529,19 

RAZEM 2017 ROK 1 758 516,54 

2018 Bieżące naprawy dróg gminnych 289 198,30 

2018 
Remont drogi Zagacie - Stefanów - Luborcza w ramach usuwania skutków 
powodzi 634 802,70 

2018 Wykonanie aktualizacji kosztorysu w ramach usuwania skutków powodzi 800,00 

2018 

Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przebudowy ulicy Wąskiej na odcinku od Klonowej do Górnej łącznie z 
chodnikiem i oświetleniem  13 354,68 

2018 

Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
budowy chodnika na ulicy Łąkowej od ul. Wąskiej  4 109,14 

2018 

Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
budowy chodnika przy drodze dojazdowej do ośrodka zdrowia   4 109,14 

2018 

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i specyfikacji 
technicznych dla przebudowy ulicy Tartacznej w Koniecpolu, przebudowa 
oraz koszty nadzoru inwestorskiego  448 038,92 

2018 

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Starym Koniecpolu wraz z dokumentacją i 
nadzorem inwestorskim  169 104,22 

2018 Opracowanie projektu ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy  4 920,00 

2018 Opracowanie dokumentacji drogi Łysiny – Okołowice  6 150,00 

2018 

Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi 
Teresów – dł. 0,67 km  265 633,23 

2018 Opracowanie dokumentacji ulicy Leśnej w Luborczy  3 536,25 

2018 Opracowanie dokumentacji ul. Zielonej i Północnej w Stanisławicach  3 536,25 

2018 Opracowanie dokumentacji ul. Borkowej w Radoszewnicy   3 536,25 

2018 Opracowanie dokumentacji drogi w Teodorowie  3 536,25 

2018 Opracowanie dokumentacji drogi w Michałowie  3 536,25 
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2018 Opracowanie dokumentacji ul. Wiejskiej w Okołowicach  3 536,25 

2018 Opracowanie dokumentacji ul. Barycz w Okołowicach  3 536,25 

2018 Przebudowa ulicy Piaskowej w Koniecpolu wraz z dokumentacją  78 337,54 

2018 Przebudowa ulicy Chrząstowskiej i Zamkowej  347 504,35 

2018 Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Łysinach wraz z dokumentacją  447 153,07 

2018 

Przebudowa ulicy Niwa w Okołowicach wraz z dokumentacją i nadzorem  
inwestorskim    234 315,60 

2018 Wykonanie dokumentacji dot. ulicy Stawowej w Koniecpolu  5 227,50 

2018 Opracowanie dokumentacji ulicy Kolejowej w Koniecpolu  6 150,00 

2018 

Opracowanie dokumentacji budowy chodnika wzdłuż ulicy Wąskiej w 
Koniecpolu 13 530,00 

RAZEM 2018 ROK 2 997 192,14 

2019 Bieżące naprawy dróg gminnych 202 567,98 

2019 Przebudowa ul. Boya Żeleńskiego w Koniecpolu - projekt 8 386,00 

2019 Przebudowa ul. Fredry  w Koniecpolu - projekt 9 505,00 

2019 Przebudowa ul. Gruszewskich w Koniecpolu - projekt 14 257,00 

2019 Przebudowa ul. Norwida w Koniecpolu - projekt 2 236,00 

2019 Przebudowa ul. Krasińskiego w Koniecpolu - projekt 8 666,00 

2019 Przebudowa ul. Niwa w Koniecpolu - projekt 14 089,90 

2019 Przebudowa ulicy Kolejowej w Koniecpolu w ramach FDS 888 160,48 

2019 Przebudowa odcinka ulicy Kolejowej w Koniecpolu - poza FDS 150 621,02 

2019 Przebudowa ulicy Tarchalskiego w Koniecpolu  78 565,56 

2019 Przebudowa drogi w Michałowie 162 613,84 

2019 

Przebudowa drogi Radoszewnica – Teresów, w ramach usuwania skutków 
powodzi 288 237,75 

2019 
Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy, w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 257 800,24 

2019 Remont ulicy Spółdzielczej w Łysinach 131 253,03 

RAZEM 2019 ROK 2 216 959,80 

RAZEM LATA 2014-2019 9 347 452,88 

 

 

 

 

 

    GOSPODARKA 

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.  
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Szczegóły prezentują poniższe tabele. 

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 – 2019 

OGÓŁEM  

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Obszar wiejski 153 176 161 163 162 172 176 179 170 172 190 

Gmina Koniecpol 668 705 657 668 675 673 681 684 655 662 695 

 

SEKTOR PUBLICZNY 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Obszar miasta 23 23 23 24 26 26 24 24 19 18 18 

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

Gmina Koniecpol 26 26 26 25 26 27 25 25 20 20 18 

 

SEKTOR PRYWATNY 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Obszar miasta 492 506 473 481 487 475 480 481 466 470 485 

Obszar wiejski 150 173 158 162 162 171 175 178 169 170 190 

Gmina Koniecpol 642 679 631 643 649 646 655 659 635 640 675 

Podmioty gospodarki narodowej według rodzajów działalności PKD 2007 w latach 2009 – 2019 

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Obszar miasta 12 15 12 14 13 14 14 12 10 6 6 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Obszar miasta 353 349 326 332 337 330 332 330 325 328 327 

Obszar wiejski 91 98 85 90 86 96 99 104 105 106 114 

Gmina Koniecpol 444 447 411 422 423 426 431 434 430 434 441 

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. 

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Obszar miasta 150 165 158 159 163 157 159 163 150 156 172 

Obszar wiejski 43 60 59 54 58 67 69 69 59 61 71 

Gmina Koniecpol 193 225 217 213 221 224 228 232 209 217 243 
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Analiza liczby podmiotów według rodzajów działalności PKD wykazuje, że w 2019 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.  

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 2019 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 ponad 
53% obszaru miasta i 62% obszarów wiejskich. Drugim typem, pod względem zajmowanej 
powierzchni, są łąki trwałe – stanowią ponad 33% użytków rolnych na terenie gminy oraz            
38 % na terenie miasta.  

Strukturę użytkowania gruntów przedstawia poniższa tabela. 

Wyszczególnienie 
 Grunty 

orne 
 Sady 

Łąki 
trwałe 

 Nieużytki 
 Grunty rolne 
zabudowane 

Grunty pod 
stawami 

Grunty pod 
rowami 

Ogółem 

Obszar miasta 53,17 0,14 38,00 0,94 2,67 4,94 0,16 100 

Obszar wiejski 61,22 0,16 33,36 0,62 2,49 2,09 0,06 100 

Gmina Koniecpol 59,50 0,15 34,36 0,69 2,53 2,70 0,07  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol (dane wyrażone w %) 

 

Na terenie Gminy działa 2092 gospodarstw rolnych, z czego 539 w mieście i 1553 na obszarach 

wiejskich. 

 ROZWÓJ TERENÓW WIEJSKICH 
 

Sołectwa na zebraniach wiejskich 
decydowały o podziale środków Funduszu 
Sołeckiego. 
Zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

• remont świetlic w 6 lokalizacjach 

• budowa 5 szt. altan 
wypoczynkowych 

• budowa 3 szt. siłowni plenerowych 

• budowa 3 placów zabaw 

• zakup wyposażenia 

• montaż lamp oświetleniowych 

Projekty sfinansowane w ramach 
marszałkowskiego konkursu na inicjatywy 
lokalne: 

• Aleksandrów – budowa altany  

• Dąbrowa – mała architektura  

• Rudniki Kolonia – budowa altany  

• Teresów – siłownia plenerowa  

• Wąsosz – plac zabaw  
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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI MPK w Koniecpolu Sp. z o.o. 

 

INWESTYCJE I REMONTY W GOSPODARCE KOMUNALNEJ 

W roku 2019 w ramach działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu 
Sp. z o.o. dokonano wielu zakupów nowego sprzętu i pojazdów, w tym:- zakupiono fabrycznie 
nową kosiarkę bijakową tylno – boczną o szerokości 160 cm z dodatkowymi  zabezpieczeniami, 
która jest przystosowana do koszenia  poboczy, skarp i rowów,  pochyłości,  
- zakupiono fabrycznie nowy ciągnik rolniczy Zetor Proxima cl 90 Platinium 2. Ciągnik 
wyposażony jest w czterocylindrowy 16 zaworowy silnik turbodoładowany o mocy 87 KM, 
posiada napęd na cztery koła,  kompletne zaczepy tylne, z odpowiednią wydajnością pompy 
hydraulicznej, ilością wyjść hydraulicznych i udźwigiem tylnego podnośnika do współpracy                   
z różnymi maszynami. Nowy ciągnik współdziała z zakupioną kosiarką i posiada odpowiednią 
moc z wyjściami hydraulicznymi. W okresie zimowym będzie wykorzystywany do posypywania 
dróg i odśnieżania z posiadanym przez spółkę pługiem, który dotychczas był 
niewykorzystywany i korzystano w tym zakresie z podwykonawców, 
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- zakupiono używany samochód ciężarowy do zbiórki i wywozu odpadów komunalnych 
VOLVO  FE 240 z odpowiednią zabudową do opróżniania różnego rodzaju pojemników, w tym 
również pojemników metalowych. Dotychczas do zbiórki odpadów z niektórych terenów 
wykorzystywany był samochód skrzyniowy, co wydłużało czas zbiórki i podnosiło koszty 
związane w kilkukrotnym wyjazdem oraz było bardzo uciążliwe w załadunku odpadów dla 
pracowników obsługi. Nowy samochód  VOLVO jest mniejszy od dotychczasowego, 
dwuosiowy i w związku z tym łatwiejsze jest manewrowanie na osiedlach mieszkaniowych 
oraz w wąskich uliczkach na terenie miasta  i gminy. Jest wykorzystywany jako uzupełnienie 
śmieciarki większej i stanowi też zabezpieczenie ciągłości prawidłowego wykonywania usługi 
np. w przypadku awarii.  
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W ramach bieżącej działalności remontowo – inwestycyjnej wykonano przekładkę wodociągu 
na ulicy Armii Krajowej. Dokonano również wymiany wodomierzy. Ponadto inwestowano                       
w infrastrukturę kanalizacyjną i wodną. Dokonano wymiany prowadnicy i zrealizowano 
kompleksowy remont przepompowni ścieków na ulicy Kościuszki 38. Obiekt nie przechodził 
gruntowego remontu od czasu przekazania do użytkowania kilkanaście lat temu i jego dalsza 
eksploatacja była niemożliwa. W czerwcu wymieniono pompę na studni głębinowej                                 
w Koniecpolu na ulicy Żeromskiego. Uszkodzona pompa spowodowała braki wody w sieci, 
obniżone ciśnienie, po wykonanej wymianie mimo zwiększonego zapotrzebowania  zbiorniki 
na hydroforni napełniają się prawidłowo.  

Na początku roku zakupiono belownicę do prasowania odsortu, papieru, foli, opakowań                        
z tworzyw sztucznych. Dotychczas MPK na podstawie stosownej umowy korzystało z maszyny 
dzierżawionej, której zły stan techniczny i związane z tym koszty napraw oraz koszty czynszu 
dzierżawnego za użytkowaną maszynę uzasadniały zakup odpowiedniej maszyny w bardzo 
dobrym stanie technicznym.  

Nowy sezon grzewczy rozpoczął się z wyremontowanym systemem odprowadzania spalin                    
z ciepłowni. W Kotłowni Miejskiej, obsługiwanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o.o., zakończono prace związane z postawieniem nowego komina w miejsce 
dotychczasowego, w katastrofalnym stanie technicznym. 

 

 

 

 

 

    POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 

Jak wynika z Mapy Projektów Województwa Śląskiego Gmina Koniecpol jest powiatowym 
liderem w pozyskiwaniu środków unijnych. Jest to tylko część projektów gminy realizowanych 
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przy wsparciu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Mapa nie obejmuje pozostałych środków.  

W obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest to już kwota niemal 15 mln zł i to 
tylko w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a więc 
dotyczy tylko projektów z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Zadań współfinansowanych z innych źródeł było dużo więcej, a tym 
samym kwota pozyskanych środków jest dużo większa. 

Zestawienie środków, które wpłynęły w latach 2014-2020 jako dofinansowanie projektów 
współfinansowanych środkami UE oraz środkami z budżetu państwa 

        
 

Źródło 
finansowania 

Rodzaj 
przedsięwzięcia 

Kwoty w złotych z podziałem na lata 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Razem 

WFOŚiGW 

Dofinansowanie 
kosztów demontażu, 

transportu i 
unieszkodliwiania 

wyrobów 
azbestowyych 

    36 405,97 24 319,40 24 288,30 36 234,22 121 247,89 

Dotacja na budowę 
wodociągów w 

Załężu, Teresowie i 
Kuźnicy Grodziskiej     

  460 100,00     460 100,00 

Dotacja na wymianę 
źródeł ciepła u 
mieszkańców     

  36 100,00 32 000,00   68 100,00 

Dotacja na 
opracowanie planu 

gospodarki 
niskoemisyjnej     

  19 680,00     19 680,00 

Dotacja na budowę 
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     

    961 240,00   961 240,00 

  
            

1 630 367,89 

Budżet Państwa w 
ramach usuwania 

skutków klęsk 
żywiołowych 

Dofinansowanie 
kosztów remontu 
drogi Nad Brudną 

Wodą 

155 041,00           155 041,00 

Dofinansowanie 
kosztów remontu ul. 

Rzecznej 
177 413,00           177 413,00 

Dofinansowanie 
kosztów remontu ul. 

Zielonej 
512 402,50           512 402,50 

Dofinansowanie 
kosztów remontu 

drogi Stanisławice - 
Okołowice   333 308,00 

        333 308,00 

Dofinansowanie 
remontu sali 

gimnastycznej   89 122,00 
        89 122,00 

Dofinansowanie 
kosztów remontu 

drogi Kolonia Rudniki 
- Piaski     

  383 062,00     383 062,00 
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Dofinansowanie 
kosztów remontu 

drogi Zagacie-
Stefanów-Luborcza     

    469 466,00   469 466,00 

Dofinansowanie 
kosztów przebudowy 
drogi Radoszewnica -

Teresów     

      226 566,00 226 566,00 

              2 346 380,50 

Budżet Państwa 
Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych 

Dotacja na budowę 
drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w 

miejscowości 
Luborcza     

  223 003,82     223 003,82 

Dotacja na 
przebudowę-

modernizację drogi 
dojazdowej do 

gruntów rolnych we 
wsi Teresów     

    125 844,36   125 844,36 

Dotacja na 
przebudowę-

modernizację drogi 
dojazdowej do 

gruntów rolnych we 
wsi Łysiny     

    215 220,16   215 220,16 

Dotacja na 
przebudowę drogi 

dojazdowej do 
gruntów rolnych w 

miejscowości  
Michałów     

      78 896,29 78 896,29 

 
  

    642 964,63 

Budżet Państwa 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 

Dotacja na 
przebudowę ulicy 

Kolejowej w 
Koniecpolu 

          444 018,74 444 018,74 

PROW 2007-2013 

Dotacja na budowę 
przydomowych 

oczyszczalni scieków 
74 773,26           74 773,26 

Refundacja wydatków 
za wydanie książki o 

Koniecpolu 
16 260,16           16 260,16 

EFS w ramach PO 
Kapitał Ludzki 

Dofinansowanie do 
projektów:" 

Aktywność drogą do 
sukcesu" oraz "Szansa 

na lepsze jutro" 

569 984,84 328 054,32 

        898 039,16 

Budżet Państwa 93 838,60 34 805,19         128 643,79 

EFS w ramach RPO 
WSL na lata 2014-

2020 

Dofinansowanie na 
realizację projektu pn. 

"Aktywizacja 
zawodowa poprzez 

zdobywanie nowych 
umiejętności i 
kwalifikacji" 

    

    105 518,86   105 518,86 

Budżet Państwa 
    

    12 420,00   12 420,00 

EFS w ramach RPO 
WSL na lata 2014-

2020 

Dofinansowanie na 
realizację projektu pn. 
"Utworzenie świetlicy 
środowiskowej przy 

ulicy Szkolnej w 
Koniecpolu" 

    

    60 700,62 95 625,00 156 325,62 

Budżet Państwa 
    

    5 713,00 9 000,00 14 713,00 

EFS w ramach RPO 
WSL na lata 2014-

2020 

Dofinansowanie na 
zadanie pn. 

"Rewitalizacja 
Społeczna poprzez 

aktywizację 
zawodową 

mieszkańców gminy 
Koniecpol" 

    

      16 575,00 16 575,00 

Budżet Państwa 
    

      1 950,00 1 950,00 

Europejski Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego 

Dofinansowanie na 
rozbudowę sieci 

kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w 

Koniecpolu 368 449,85           368 449,85 
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Dofinansowanie do  
projektu: "Budowa 

infrastruktury 
informatycznej dla 

Subregionu 
Północnego E-Region 

Częstochowski"   649 245,47 34 170,82       683 416,29 

Dofinansowanie w 
ramach PO Polska 

Cyfrowa na lata 2014-
2020 na realizacje 

projektu grantowego 
pn." Mogę-Chcę-
Potrafię" -Rozwój 

Kompetencji 
Cyfrowych w Gminie 

Koniecpol"         112 000,00   112 000,00 

Budżet Państwa 

Dotacja z budżetu 
państwa na budowę 

wodociągów w 
Gminie Koniecpol 

    1 602 525,00       

1 602 525,00 

Dotacja z budżetu 
państwa na budowę 

wodociągów w 
Gminie Koniecpol: 

opracowanie 
dokumentacji 

projektowej i budowa 
sieci wodociągowej z 

przyłączami w 
miejscowościach: 

Rudniki, Zaróg, 
Rudniki Kolonia, 
Dąbrowa, Piaski-

Pękowiec, Teodorów     

  4 147 360,00     4 147 360,00 

Dotacja z budżetu 
państwa na budowę 

wodociągów w 
Gminie Koniecpol: 

opracowanie 
dokumentacji 

projektowej dla 
zadania pod nazwą 

budowa sieci 
wodociągowej z 
przyłączami w 

miejscowościach: 
Wąsosz, Kuźnica 

Wąsowska, Łysaków, 
Łysiny ul. Zielona oraz 

Koniecpol ul. 
Przedmieście 

Przysieka, 
Przedmieście 

Podstocze, 
Przedmieście 

Koniawy, Mickiewicza  
i Kościuszki      

  150 000,00     150 000,00 

Dofinansowanie 
kosztów zakupu 

aktywnej tablicy  do 
szkół     

  28 000,00     28 000,00 

Dofinansowanie 
kosztów wyposażenia 
gabinetów lekarskich 

w szkołach     

  7 472,90     7 472,90 

Dofinansowanie w 
związku z realizacją 

"Narodowego 
Programu Rozwoju 

Czytelnictwa" - zakup 
nowości 

wydawniczych do 
bibliotek szkolnych     

    24 000,00   24 000,00 

Dofinansowanie w 
ramach Konkursu 

Przedsięwzięć 
Inicjatyw Lokalnych 

na zakup strojów 
ludowych     

    11 664,00   11 664,00 
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Dofinansowanie w 
ramach Konkursu 

Przedsięwzięć 
Inicjatyw Lokalnych 

na wyposazenie 
świetlicy wiejskiej w 
Starym Koniecpolu     

    11 788,70   11 788,70 

Dofinansowanie w 
ramach Konkursu 

Przedsięwzięć 
Inicjatyw Lokalnych 
na budowy placów 

zabaw w 
miejscowościach: 

Kuźnica Grodziska, 
Okołowice i 

Radoszewnica     

    35 078,40   35 078,40 

Dotacja celowa na 
realizację inwestycji i 

zakupów 
inwestycyjnych 

własnych gmin na 
dofinansowanie 

zadania wynikającego 
z programu 

wieloletniego Senior+ 
na lata 2015-2020     

    83 792,71 146 882,13 230 674,84 

Dotacja na projekt pn. 
"Bezpieczne przejścia 

dla pieszych"     

      15 712,21 15 712,21 

Dotacja na 
utworzenie żłobka     

      570 000,00 570 000,00 

Dotacja na zadanie 
inwestycyjne w 

ramach Rozwoju 
Małej Infrastruktury 

Sportowo-
Rekreacyjnej o 

Charakterze 
Wielopokoleniowym - 

Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) 

edycja 2018     

      49 900,00 49 900,00 

Dotacja na realizację 
zadania w ramach 
Marszałkowskiego 

Konkursu "Inicjatywa 
Sołecka" 

pn.:"Zagospodarowan
ie miejsca publicznego 

na działce nr 83, 
poprzez zakup i 
montaż altany w 

sołectwie Rudniki-
Kolonia"     

      9 440,00 9 440,00 

Dotacja na realizację 
zadania w ramach 
Marszałkowskiego 

Konkursu "Inicjatywa 
Sołecka" pn.:"Budowa 

altany w celu 
integracji 

społeczeństwa we wsi 
Aleksandrów"     

      8 566,20 8 566,20 

Dotacja na realizację 
zadania w ramach 
Marszałkowskiego 

Konkursu "Inicjatywa 
Sołecka" 

pn.:"Zagospodarowan
ie miejsca publicznego 
w Sołectwie Dąbrowa 
na działce gminnej nr 

83"     

      9 450,40 9 450,40 
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Dotacja na realizację 
zadania w ramach 
Marszałkowskiego 

Konkursu "Inicjatywa 
Sołecka" pn.:"Budowa 

Placu  Zabaw dla 
dzieci w miejscowości 

Wąsosz"     

      10 000,00 10 000,00 

Dotacja na realizację 
zadania w ramach 
Marszałkowskiego 

Konkursu "Inicjatywa 
Sołecka" 

pn.:"Tworzenie 
warunków do rozwoju 
turystyki krajoznastwa 

i sportu - zakup 
siłowni zewnętrznej"     

      8 855,47 8 855,47 

środki UE 

Dotacja celowa z 
Regionalnego 

Ośrodka Polityki 
Społecznej w 

Katowicach w ramach 
programów 

finansowanych z 
udziałem środków 
europejskich oraz 

środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 
pkt 5 lit. a i b ustawy, 

lub płatności w 
ramach budżetu 

środków 
europejskich, 

realizowanych przez 
jednostki samorządu 

terytorialnego 

    

  9 409,50     9 409,50 

Budżet Państwa 

    

  1 660,50     1 660,50 

RPO WSL 2014-
2020 

Dofinansowanie na 
projekt 

pn."Termomodernizac
ja obiektów 
użyteczności 
publicznej i 

zastosowanie 
odnawialnych źródeł 

ciepła w Zespole Szkół 
Nr 2 w Koniecpolu"     

      933 473,95 933 473,95 

RPO WSL 2014-
2020 

Dofinansowanie na 
projekt pn. 

"Rewitalizacja 
zdegradowanego 

budynku położonego 
w Koniecpolu ul. 

Szkolna 17 na 
potzreby świetlicy 
środowiskowej" 

    

      205 166,51 205 166,51 

Budżet Państwa 

    

      26 350,70 26 350,70 

RPO WSL 2014-
2020 

Dofinansowanie na 
projekt "Rozwój E-
usług w Mieście I 

Gminie Koniecpol…" 

      174 200,71 216 554,64 93 857,01 484 612,36 

RPO WSL 2014-
2020 

Dofinansowanie na 
projekt "Przebudowa 

budynku hotelu na 
mieszkania socjalne w 

Koniecpolu ul. 
Tarchalskiego 2" 

        104 882,12 354 096,70 458 978,82 

RPO WSL 2014-
2020 

Dofinansowanie na 
zadanie pn. "Budowa 
kanalizacji sanitarnej 

w Koniecpolu ul. 
Słowackiego" 

        397 613,97   397 613,97 

RPO WSL 2014-
2020 

Dofinansowanie na 
zadanie pn. „Budowa 

sieci kanalizacji 
sanitarnej w 

Koniecpolu ul. 
Żeromskiego – 
Chrząstowska  

        527 082,23   527 082,23 
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RPO WSL 2014-
2020 

Dofinansownie na 
zadanie pn. „Budowa 

sieci kanalizacji 
sanitarnej, 

deszczowej i sieci 
wodociągowej w 

Koniecpolu dzielnica 
Słowik I Etap” 

        1 241 059,37 2 544 876,06 3 785 935,43 

RPO WSL 2014-
2020 

Dofinansowanie na 
zadanie 

pn."Rewitalizacja 
zdegradowanego 

budynku ochotniczej 
straży pożarnej 
położonego w 

Koniecpolu ul. Szkolna 
1 na potrzeby 

Centrum Społeczno-
Kulturalnego" 

        1 830 886,13 659 051,43 2 489 937,56 

Budżet Państwa         215 398,37 77 535,47 292 933,84 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 

Dofinansowanie 
zadania pn. 

"Zagospodarowanie 
terenu przy zbiorniku 

wodnym w 
Koniecpolu przy ul. 

Armii Krajowej II 
etap" 

        166 872,00   166 872,00 

Budżet Państwa         29 448,00   29 448,00 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 

Dofinansowanie 
zadania pn. 

"Utworzenie stałej 
infrastruktury 

edukacyjnej oraz jej 
wyposażenie - 
budowa altany 
edukacyjnej" 

          43 404,40 43 404,40 

Budżet Państwa           7 659,60 7 659,60 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 

Dofinansowanie 
zadania pn. 

"Rewitalizacja terenu 
przyległego do 

zbiornika wodnego 
polegająca na 

budowie 
infrastruktury 

turystycznej - budowa 
altany" 

          16 265,60 16 265,60 

Budżet Państwa           2 870,40 2 870,40 

RAZEM 1 968 163,21 1 434 534,98 1 673 101,79 5 664 368,83 7 020 531,94 6 702 279,49 24 462 980,24 

 

 

 

 

 

    GOSPODARKA ODPADAMI  

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku podjęto uchwałę             
nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki 
tej opłaty. Uchwała dotyczyła zmian wynikających z konieczności podwyższenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu wzrostu kosztów związanych                                           
z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych. Stawki 
za gospodarowanie odpadami w 2019 roku przedstawiały się następująco: 
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a) w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny: 

− 12,00zł miesięcznie od osoby w odniesieniu do nieruchomości zamieszkiwanych 
przez 1 do 5 osób,  

− 10,00 zł miesięcznie od osoby w odniesieniu do nieruchomości zamieszkiwanych 
przez 6 i więcej osób. 

b) w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny: 

− 24,00zł miesięcznie od osoby w odniesieniu do nieruchomości zamieszkiwanych 
przez 1 do 5 osób, 

− 20,00zł miesięcznie od osoby w odniesieniu do nieruchomości zamieszkiwanych 
przez 6 i więcej osób.  

 
W ramach obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,                         
w szczególności w zakresie spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w 2019 roku przeprowadzono następujące czynności: 

1. Przyjęto i wprowadzono do systemu teleinformatycznego w trybie art. 6m ust. 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCPG) 22 
pierwszych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

2. Przyjęto i wprowadzono do systemu teleinformatycznego w trybie art. 6m ust. 2 UCPG 
172 nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3. Sporządzono 1 wezwanie do wyjaśnienia wątpliwości w złożonej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie art. 274a Ordynacji 
podatkowej albo złożenia pierwszej deklaracji opłatowej; 

4. Wszczęto 1 postępowań w trybie art. 6o ust. 1 UCPG dotyczących niezłożenia deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postępowanie 
umorzono z uwagi na jego bezprzedmiotowość na skutek dopełnienia przez Stronę 
złożenia deklaracji opłatowej; 

5. Wystawiono 1014 upomnień w związku z nieterminowym uiszczeniem opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

6. Sporządzono i przekazano do windykacji w trybie przepisów postępowania 
egzekucyjnego w administracji 149 tytułów wykonawczych; 

 

Z gospodarstw domowych w 2019 r. odbierane były następujące rodzaje odpadów: 

1. bezpośrednio z nieruchomości 

− zmieszane odpady komunalne 

− odpady zbierane w sposób selektywny następujących frakcji: 

• papier 

• tworzywa sztuczne 

• szkło 

• odpady ulegające biodegradacji 

• popiół 
2. w systemie obwoźnych zbiórek dwa razy w roku - odpady  wielkogabarytowe (m.in. 

meble) 
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W gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym przy ul. 
Słowackiego w Koniecpolu przyjmowane były następujące frakcje odpadów: 

• przeterminowane leki i chemikalia, 

• zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, 

• zużyte opony, 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

• materiały budowlane  rozbiórkowe, 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe. 
 

Usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku świadczyło 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Częstotliwość zbierania odpadów 
komunalnych określona została w Regulaminie utrzymania czystości i porządku dla Gminy 
Koniecpol. W Koniecpolu przy ul. Słowackiego funkcjonuje gminny Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ponadto w szkołach i przedszkolach na terenie gminy 
zlokalizowano pojemniki na zużyte baterie. 

Dane liczbowe na temat gospodarki odpadami w ujęciu porównawczym, w latach 2016-2019, 
przedstawia poniższa tabela. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
Masa odpadów 

2016 2017 2018 2019 

20 03 01 
Zmieszane odpady 
komunalne 

802.520 832,580 975,700 1057,42 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

135.500 396,216 297,551 188,87 

15 01 07 Opakowania ze szkła 191,750 208,450 238,890 186,83 

19 12 12 
Inne odpady pochodzące z 
mechanicznej obróbki 
odpadów 

41.480 292,730 226,318 395,14 

20 01 21* 
Lampy fluorescencyjne i 
inne zawierające rtęć 

0,006 0,044 0,005 0,01 

20 01 23* 
Urządzenia zawierające 
freony 

0.383 0.592 0.318 0.489 

20 01 35* 

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

0.757 2,228 3,174 2,16 

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 2,033 2,09 

20 02 01 
Odpady ulegające 
biodegradacji 

372.160 326,880 165,400 108,16 

15 01 01 
Opakowania z papieru i 
tektury 

13.850 37,000 19,540 46,42 
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20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 0.0 23,700 29,740 32,3 

ex 20 01 
99 

Popioły z gospodarstw 
domowych 

0.0 166,180 124,050 137,2 

16 01 03 Zużyte opony 0.0 10,820 9,799 7,54 

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

0.0 7,900 5,200 2,5 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba osób zameldowanych na pobyt stały na terenie miasta                          
i gminy Koniecpol wynosiła 9460. 

Natomiast zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób 
zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy wynosiła 7620. Różnica 1840 osób  
pomiędzy liczbą osób zadeklarowanych a zameldowanych na terenie gminy Koniecpol wynika                   
z faktu, iż osoby te mieszkają na terenie innych gmin, bądź poza granicami kraju, a młodzież 
ucząca się przebywa w akademikach i internatach.   

Liczba złożonych przez właścicieli deklaracji wyniosła 2356. 

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 

2019 2356 7620 

 

 

 
 

    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. 

Długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej wzrasta, co przedstawia tabela. 

Stan sieci wodociągowej  

DŁUGOŚĆ CZYNNEJ SIECI ROZDZIELCZEJ [km] 

Obszar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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 33,55 

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 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 86,88 106,75 106,75 107,1 
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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 2019 

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 1234 

Obszar wiejski 355 359 362 365 373 377 382 566 580 637 645 656 663 894 1025 1047 

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 2281 

 
 
 

WODA DOSTARCZONA GOSPODARSTWOM DOMOWYM [dam3] 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Obszar Miasta 110,5 112,5 112,4 118,7 115,1 110,5 113,6 113,3 113,1 117,7 114,1 118 119,8 119,5 122,2 123 

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 42 

Gmina Koniecpol 120,2 125,2 126,4 133,6 130,8 126,4 129,0 130,1 134,3 143,0 141,2 148,6 150,7 152,8 160,6 165 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol i MPK w Koniecpolu Sp. z o.o. 

 

Sieć kanalizacyjna na obszarze Gminy Koniecpol jest zarządzana i utrzymywana przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o. W roku 2019 zakończono I etap budowy 
kanalizacji w dzielnicy Słowik. W roku 2019 pozyskano dotację z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i wybrano wykonawcę budowy kolejnego etapu 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 2019 

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 31,1 

Obszar wiejski 0 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 31,1 

 

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 2019 

Obszar Miasta 158 158 427 491 530 535 621 631 670 714 739 745 751 776 814 1006 

Obszar wiejski 0 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 1006 

 

ŚCIEKI ODPROWADZONE [dam3] 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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 99,4 111,1 190,3 

Obszar wiejski 0 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 99,4 111,1 190,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol i MPK w Koniecpolu Sp. z o.o. 

 

Jak wynika z przedstawionych danych długość sieci kanalizacyjnej wzrasta. Wzrasta też liczba 
przyłączy i ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni. 
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    POLITYKA SPOŁECZNA 

 

REALIZACJA DZIAŁAŃ DLA RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH 
 

 

 

Centrum Społeczno-Kulturalne przy ul. Szkolnej 1 otwarte dla wszystkich mieszkańców                
z bogatą ofertą zajęć, warsztatów i wydarzeń kulturalnych 

Budynek z salą widowiskową to możliwość organizowania wydarzeń takich jak koncerty, czy 
przedstawienia teatralne. Kiedy kończy się sezon imprez plenerowych bardziej kameralne 
wydarzenia odbywają się w Centrum Społeczno – Kulturalnym. W roku 2019 były to między 
innymi: dwie premiery grupy teatralnej Feniks „Życie to teatr” i „Tuwimo-gra”, koncert 
„Uśmiechnij się z Kiepurą”, Gminne obchody Dnia Seniora, Mikołajki. 

 

Realizacja działań społecznych dla dzieci i młodzieży oraz grup senioralnych w 
zrewitalizowanym budynku położonym przy ulicy Szkolnej 17  
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Dofinansowanie bieżącej działalności z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach 
programu SENIOR + 

Mieszkańcy – młodsi i starsi - mieli możliwość korzystania z infrastruktury oraz projektów 
społecznych, finansowanych ze środków krajowych 

 i unijnych, w tym: 

• Klubu SENIOR +  

• Świetlicy środowiskowej dla dzieci  
 

Gmina Koniecpol otrzymała prawie 700 tys. dotacji na projekt dotyczący aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób w ramach Centrum Integracji Społecznej 

 

  

GMINA ROZWIJA OFERTĘ DLA SENIORÓW 
 

 

Realizacja prac dla potrzeb Klubu Senior +  
w Starym Koniecpolu w budynku po byłej zlewni mleka przy ul. Ogrodowej 

 

Projekt, współfinansowany z zewnętrznych środków krajowych, przewidywał przebudowę 
części budynku przy ul. Ogrodowej w Starym Koniecpolu i zmianę sposobu użytkowania na 
świetlicę z funkcją „Klubu Senior” wraz z przebudową rampy i dostosowaniem wejścia oraz 
obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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Działalność grup i stowarzyszeń senioralnych – Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 

 

Pierwszy rok akademicki Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koniecpolu 
zainaugurowało 20 października 2015 roku. Obecnie w piątym roku działalności skupia około 
100 słuchaczy, którzy mogą brać udział w wykładach, szkoleniach, spotkaniach 
okolicznościowych i wycieczkach. 

W 2019 r. trwały prace nad utworzeniem pierwszego żłobka samorządowego w 
pomieszczeniach SP ZOZ Przychodnia Miejska w ramach „Resortowego programu rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019” 

 

 

Projekty społeczne dla mieszkańców 
 

Zakończono projekt „Obywatel.IT  - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób 

powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim pn. „Mogę - Chcę 

– Potrafię – Rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Koniecpol” 

Dofinansowanie projektu wynosiło 100% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, 

Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 
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Zakończono projekt pn. „Piesi i kierowcy – świadomi uczestnicy ruchu drogowego w 
gminie Koniecpol” 

Dofinansowanie w ramach programu ”Razem bezpieczniej” - cel szczegółowy nr 2 – 
Bezpieczne przejścia dla pieszych 

 

Oprócz montażu urządzenia do ostrzegania kierowców, projekt obejmował wiele innych 
działań edukacyjnych, w tym zajęcia merytoryczne dla przedszkolaków, dzieci szkolnych oraz 
osób dorosłych - „Pieszy bezpieczny na drodze” - wraz z wyposażeniem uczniów w elementy 
odblaskowe, przeprowadzenie pogadanek na temat bezpiecznego poruszania się, organizację 
eventu z okazji  Dnia Bezpiecznego Pieszego z nauką udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

W 2019 r. pozyskano dotację na projekt 
pn.: Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w 
gminie Koniecpol, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 

 

 

Projekt zakłada realizację następujących 

działań: 

• Spotkania integracyjne (piknik oraz 
olimpiada sportowa) 

• Zajęcia warsztatowe dla społeczności 
lokalnej 

• Zajęcia treningowe i szkoleniowe 
dedykowane umiejętnościom społecznym i 
integracyjnym 

• Specjalistyczne wsparcie indywidualne grupy 
docelowej 

• Dedykowane kursy i szkolenia podnoszące 
kwalifikacje i umiejętności zawodowe grupy 
docelowej.  
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W 2019 r. pozyskano dofinansowanie w ramach poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do 

zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach 

rewitalizowanych RPO WSL 2014-2020 na projekt pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez 

aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol” 

W ramach projektu zaplanowano m.in. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, 

wsparcie psychologiczne i warsztaty kompetencyjne, szkolenia zawodowe, staże zawodowe. 

 
 

 

POMOC SPOŁECZNA 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu środki na realizację zadań 
wykorzystał łącznie w wysokości: 12 868 860,09 zł. 
Otrzymana dotacja w 2019 r.  na zadania zlecone z budżetu państwa  wynosiła 11 163 558,49zł 
i została wykorzystana w pełnej kwocie. 
 
Poniżej przedstawiono wybrane formy pomocy. 
 
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (Program Rodzina 500+) 
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 878 rodzin na kwotę                       
6 701 654,60 zł, koszty obsługi programu wyniosły 82 217,62 zł. 
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE 
Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę: 

• Zasiłków rodzinnych 

• Zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych 

• Specjalnych zasiłków opiekuńczych 

• Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 

• Świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

• Zasiłków dla opiekuna rodziny 

• Świadczeń rodzicielskich 

• Składek na ubezpieczenia społeczne 
 
Szczegółowe dane dotyczące przeznaczenia środków na świadczenia rodzinne zawiera 
poniższe zestawienie. 
WYPŁATA:    
                                                                                liczba rodzin                         kwota 
- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami                    313                            1 323 509,52 zł; 
- zasiłków pielęgnacyjnych                                            201                               457 298,88 zł;     
- świadczeń pielęgnacyjnych                                          64                            1 190 600,80 zł; 
- specjalny zasiłek opiekuńczy                                        17                               118 720,70 zł;  
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- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka    52                                 52 000,00 zł;   
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego                     29                               236 100,00 zł; 
- zasiłek dla opiekuna                                                           5                                    9 680,10 zł; 
- świadczenie rodzicielskie                     21                               204 666,70 zł; 
- składki na ubezpieczenia społeczne                               66                               284 370,65 zł; 
 
 
Wspieranie rodziny „Dobry Start” 
Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację zadania w ramach rządowego programu 
„Dobry Start”- świadczenia wypłacono dla 989 dzieci na kwotę 296 700,00 zł, koszty obsługi 
programu wyniosły 9 597,00zł. 
 
Resortowy program wspierania zadań z zakresu rodziny - program zadań z zakresu rodziny                 
i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny 
Programem objętych było 13 rodzin, w tym na terenie miasta – 8 rodzin, na terenie gminy – 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 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. 
Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie dla asystenta rodziny 
zatrudnionego na umowę o pracę. 
 
PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 
Zasiłki okresowe  przyznano ogółem 49 osobom, w tym z tytułu bezrobocia: 44, długotrwałej 
choroby: 4, inne  przyczyny: 1, niepełnosprawność: 1. 
Zasiłki stałe przyznano decyzjami przez ośrodek na kwotę 236 884,17 zł. 
Zasiłki stałe ogółem wypłacano 48 osobom, 
w tym dla:   

– osoby samotnej: 41   

– osoby w rodzinie: 7.    
 
Program „Posiłek w szkole i w domu” 
Dożywianiem objętych było 174 dzieci z terenu Gminy Koniecpol uczęszczających do 
przedszkoli i szkół, w tym: szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę 37 559,50 zł, szkoły 
podstawowe na terenie wsi na kwotę 25 510,90 zł, przedszkola na kwotę 14 456,80 zł. 
 
Przemoc w rodzinie 
Prace kontynuował powołany 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 opracowania i realizacji planu pomocy                                          
w indywidualnych przypadkach, które odbyły 12 posiedzeń. Praca grup roboczych polegała na 
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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 posiedzeń Zespołu: 4. Liczba osób w rodzinach objętych pomocą 
Zespołu Interdyscyplinarnego wyniosła 23, a liczba rodzin 11. 
Rozpowszechniano informacje i motywowano do uczestnictwa w realizowanym przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie programie korekcyjno - edukacyjnym 
dla sprawców przemocy domowej oraz zapewnienia pomocy w przypadku interwencji 
kryzysowych. 
Dla skutecznej i sprawnej działalności prowadzono współpracę między Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, Policją, Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, 
placówkami oświatowymi oraz placówkami służby zdrowia z terenu gminy. 
W 2019 r. były prowadzone postępowania w 11 rodzinach, w których założono „Niebieską 
Kartę”      
 
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 2019 r. wydali 375 skierowań uprawniających do otrzymania bezpłatnej 
żywności 856 osobom w rodzinach. Kryterium dochodowe w 2019r. uprawniające do 
otrzymania skierowania wynosiło 200 % kryterium dochodowego z ustawy o pomocy 
społecznej, tj.  dla osoby samotnej  1402 zł oraz dla osoby w rodzinie 1056 zł. 
 
 
 

 

 

    BEZROBOCIE 

Poważnym problemem na terenie całej Gminy Koniecpol jest bezrobocie. Z przedstawionych 
danych wynika jednak, że liczba zarejestrowanych  osób bezrobotnych w roku 2019 spadła. 

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. 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mężczyźni 505 414 455 511 461 485 529 522 467 426 338 301 255 237 

Kobiety 558 505 516 500 489 553 512 527 466 425 324 310 319 278 

Ogółem 1 063 919 971 1 011 950 1 038 1 041 1 049 933 851 662 611 574 515 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PUP w Częstochowie 
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AKTYWNE FORMY PUP w CZĘSTOCHOWIE – GMINA KONIECPOL  
Razem 

aktywne 
formy 
PUP 

Rok 
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 

2019 20 
8 

20 18 14 8 104 3 
195 

Ogółem 96 110 99 105 91 49 583 49 1182 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PUP w Częstochowie 
 

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY  – GMINA KONIECPOL 

Wyszczególnienie Oferty pracy 

2015 309 

2016 274 

2017 395 

2018 334 

2019 266 

Ogółem 1578 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PUP w Częstochowie 
 

 

 

 

 

 

    EDUKACJA 

 
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”. W roku 2019 trwała adaptacja części 
powierzchni przychodni zdrowia na ten cel. 
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.  
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W Gminie Koniecpol działają cztery szkoły podstawowe – dwie na obszarach wiejskich i dwie 
w mieście Koniecpol.  

 

Źródło: dane przekazane ze szkół i według stanu na 30 września 2019 r.  

 

 

 

 

    INFRASTRUKTURA REKREACYJNA 

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 drzewostanie. Występują również 
tereny myśliwskie, pod nadzorem Polskiego Związku Łowieckiego.  

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba 
miejsc 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
miejsc 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
miejsc 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
miejsc 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
miejsc 

Liczba 
uczniów 

Wychowanie 
przedszkolne 

Przedszkole nr 1 110 98 110 89 110 93 95 93 95 95 

Przedszkole nr 2 95 83 95 73 95 91 95 87 95 83 

Niepubliczne 
Przedszkole „”Jaś i 

Małgosia 
60 53 60 41 60 54 60 48 

60 
49 

Oddział przedszkolny 
w SP Rudniki 

(organ prowadzący 
SRW) 

50 27 50 22 50 17 50 25 
50 

32 

Oddział przedszkolny 
w SP Łysinach (organ 

prowadzący SRW) 
25 12 25 11 25 15 25 17 25 13 

Razem – wychowanie 
przedszkolne 

340 273 340 236 340 270 325 270 325 272 

 SP G SP G SP G 
SP z klasami 
gimnazjum 

  

Szkoła 
podstawowa 

Szkoła Podstawowa  
nr 1 

208 150 224 130 188 130 
308 

  
358 354 318 302 

Szkoła Podstawowa  
nr 2 

204 132 204 122 189 112 
301 

 

336 326 301 308 

Szkoła Podstawowa 
Rudniki 

41 49 48 45 46 

Szkoła Podstawowa 
Łysiny 

34 38 30 30 38 

Razem uczniów szkół 
podstawowych i klas 

gimnazjów 
769 767 697 684 694 
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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.  
W 2019 r. przestrzeń nad zalewem uzupełniona została o kolejną infrastrukturę: przebieralnie, 
boiska do siatkówki i ogrodzenie istniejących boisk. 
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Otwarta Strefa Aktywności 

W sierpniu 2019 roku oddano do użytkowania Otwartą Strefę Aktywności zlokalizowaną przy 

ul. Robotniczej w Koniecpolu. Zamontowane zostały urządzenia placu zabaw dla dzieci, 

wykonano strefę relaksu z nasadzeniem drzew i krzewów oraz montażem obiektów malej 

architektury. Ponadto urządzono siłownię plenerową obejmującą siedem urządzeń do 

ćwiczeń. Teren placu zabaw zabezpieczono poprzez montaż ogrodzenia panelowego z furtką. 

Na realizację inwestycji pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 

49.900,00 zł w ramach programu Rozwój Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej                         

o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastruktura sportowa 

Na obszarze Koniecpola funkcjonują cztery obiekty sportowe – dwa orliki przy Zespołach Szkół 

nr 1 i 2, hala sportowa przy Zespole Szkół nr 2 oraz stadion sportowy. Stan techniczny orlików 

jest bardzo dobry, jednak stadion wymaga remontu. Planowana jest również 

termomodernizacja hali sportowej. 
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    KULTURA 

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE W 2019 ROKU 

Rok 2019 obfitował również w wydarzenia kulturalne i rozrywkowe. Odbyło się kilka dużych 
imprez plenerowych, a na scenie pojawiały się znane zespoły i artyści.  

Bogata oferta kulturalna Domu Kultury  

Zorganizowano ogółem 30 wydarzeń – koncertów, większych i mniejszych imprez plenerowych, 
konkursów, spotkań autorskich. Największe z nich to Hetmaniada, XX Dożynki Powiatowe i III 
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.  
Zorganizowano również konkurs o zasięgu ogólnopolskim. „Wiosna z przebojami...”, będący 
zmaganiami młodych wokalistów amatorów, wykonujących piosenki jednego wykonawcy                       
z kanonu polskiej muzyki rozrywkowej, którego twórczość warta jest pielęgnowania, zwłaszcza 
wśród młodego pokolenia. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się w roku 2019 wakacje potańcówki na Rynku. 
 

III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 

III edycja Festiwalu rozpoczęła się 19 sierpnia. Kolejne koncerty odbyły się 22 września i 20 
października. 
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Koniecpolu jest już wydarzeniem rozpoznawalnym 
w regionie. Zasadniczą ideą organizacji Festiwalu jest popularyzacja muzyki organowej, na ogół 
bardzo mało znanej, stworzonej z myślą o organach jako instrumencie koncertowym. 
Instrument ten umożliwia stylowe wykonanie muzyki dawnej. 
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Festyny i pikinki rodzinne 

 

 
 

 

Rozwój i sukcesy Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej 

 

 
 

 
 

 

Hetmaniada 2019 

W dniu 9 czerwca odbyła się „Hetmaniada” - czyli święto Miasta i Gminy Koniecpol.  

  

 

Hetmaniadę uświetniły występy Orkiestry Dętej z Koniecpola, koniecpolskich mażoretek, 
dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół oraz zaproszeni artyści: Stefano Terrazzino, Aleksander 
Martinez, zespoły Hakuna Matata i Apress Band oraz gwiazda wieczoru Szwagierkolaska.  
Podczas trwania imprezy można było spróbować lokalnych produktów przygotowanych przez 
Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy Koniecpol.  
Dzień wcześniej (sobota) w ramach dni Koniecpola nad zalewem przy ul. Armii Krajowej  
odbyły się zawody wędkarskie oraz turniej piłki siatkowej plażowej. 
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Sukcesy koniecpolskich amatorskich zespołów teatralnych  
 

 
 

 
 
 

 
 

Amatorska Grupa Teatralna „Babiniec”, działająca  
przy Domu Kultury w Koniecpolu, z komedią 
muzyczną pod tym samym tytułem, zdobyła 
wyróżnienie honorowe na I Wojewódzkim 
Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych                     
w Częstochowie "Zezowate Oko 2019" i otrzymała 
zaproszenie do występu w Działoszynie. 
Przedstawienie „Babiniec” było już kilkakrotnie 
wystawiane w Koniecpolu i za każdym razem 
otrzymywało burzę oklasków oraz prośby o kolejne 
przedstawienia. Aktorki stworzyły bardzo wyraziste 
postaci, tworząc spektakl pełen pozytywnych emocji, 
humoru i przyjemnych wrażeń.  

 

 

W I Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych w Częstochowie wystąpił 
też drugi zespół teatralny z Koniecpola - „Feniks”, skupiający seniorów. Grupa Feniks to jedna 
z dwóch grup teatralnych działających przy Domu Kultury. Na swoim koncie artyści mają już 
dwa przedstawienia - „W uzdrowisku to jest życie” oraz „Życie to teatr”, ciepło przyjmowane 
przez publiczność i nagradzane oklaskami. 

Animatorem i organizatorem amatorskiego ruchu teatralnego w Koniecpolu jest działający 
Dom Kultury w Koniecpolu. Oba teatry amatorskie promują gminę Koniecpol, występując                   
w zaprzyjaźnionych gminach dla szerokiej publiczności. Swoje przedstawienia zaprezentowały 
już m.in. w Janowie, Poczesnej, Mykanowie. Teraz przyszedł czas na konkursy wojewódzkie. 
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    BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Interwencje policyjne, przestępstwa i wykroczenia na obszarze Gminy Koniecpol zdarzają się 
najczęściej na obszarze Miasta, łącznie w 2019 roku odnotowano 1157 zdarzeń. Na obszarze 
Gminy miało miejsce 5 wypadków drogowych oraz 62 kolizje drogowe. Odnotowano również 
75 przestępstw kryminalnych oraz 359 wykroczeń.  Szczegóły prezentują poniższe tabele: 

Wypadki i kolizje drogowej w  2019 r.  

Wyszczególnienie 
Wypadki drogowe Kolizje drogowe 

szt. na 1 tys. mieszkańców szt. na 1 tys. mieszkańców 

Gmina Koniecpol 5 0,523 62 6,48 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Koniecpolu 

Przestępczość 2019 

 

Wyszczególnienie 
Wdrożone procedury „Niebieskiej Karty” 

Ujawnione  przestępstwa  

kryminalne 

Ujawnione 

 wykroczenia  

Gmina Koniecpol 8 75 359 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Koniecpolu 

 

 

 

    POLITYKA GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI 

                   I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koniecpolu działała 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 r.  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 2019 roku opierała się o ustawę w wychowaniu w trzeźwości                            
i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tj. Dz. U. z 2019 r.  poz. 2277 
ze zm.), oraz uchwałę Rady Miejskiej nr IV/36/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na             
2019 r. w Gminie Koniecpol. 
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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 2019 r. zebrała się 12 razy. W spotkaniach uczestniczyły osoby zgłoszone w związku 
z nadużywaniem alkoholu. 
W roku 2019 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 8 
wniosków z komisariatu policji, MGOPS, kuratora sądowego oraz od członków rodzin osób 
nadużywających alkohol. Komisja wezwała 11 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: 8 
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  13 
podań o wydanie nowych zezwoleń w punktach sprzedaży. 
Komisja kierowała osoby uzależnione do Punktu Konsultacyjnego, z którego w 2019 r. 
skorzystały 34 osoby uzależnione, 5 osób współuzależnionych, osobom uzależnionym 
udzielono 153 porady oraz  32 porady 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 2020 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. 
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   PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI  

                  POZARZĄDOWYMI 

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2019 poz. 688 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy 
Koniecpol Uchwałą Nr III/33/2018 z dnia 28 grudnia 2018 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 2019. 
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, 

• 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, 
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•  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. 
Realizacja zadań publicznych Miasta i Gminy określonych w ustawach, w zakresie 
odpowiadającym jej zadaniom własnym.  
 
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol w 2019 roku ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na 
wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom                                       
i patologiom społecznym w Gminie Koniecpol, Zarządzeniem nr 20/2019 z dnia 05.02.2019 r. 
i zarządzeniem 56/2019 z dnia 26.04.2019 r. 
W dniach 05.03.2019 r. i 21.05.2019 r. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Koniecpol, Zarządzeniem Burmistrza nr 34/2019 z dnia 28.02.2019 r. w ramach 
„Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Koniecpol w 2019 r.” 
rozstrzygnęła konkursy. 
Dotacje uzyskały następujące organizacje: 

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

• Klub Sportowy „Dragon”, Ponik ul. Koniecpolska 26, 42-253 Janów, – 4 000,00 zł.  

• Miejski Ludowy Klub Sportowy "PILICA" Koniecpol, ul. Zamkowa 27, 42-230 Koniecpol 
– 89 390,54 zł.  

• Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Łysiny i Okolic „Nasza Szkoła Łysiny”, ul. Szkolna 
14, Łysiny, 42-230 Koniecpol - 4 000,00 zł.  

• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu 
"EUREKA", ul. Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol – 4 000,00 zł.  

• Koło Gospodyń Wiejskich „Rudniczanki” działające w strukturach Regionalnego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, ul. Focha 25/2, 42-200 Częstochowa 
– 4 000,00 zł.  

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

• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 26, 42-
230 Koniecpol – 4 671,60 zł.  

• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudniki i okolic „Kuźnia  Przyszłości”, Rudniki 1A, 
42-230 Koniecpol – 8 284,00 zł.  

• Stowarzyszenie "Przyjaciele Szkoły" w Koniecpolu, ul. Szkolna 18, 42-230 Koniecpol – 
60 976,00 zł.  

W roku 2019 zostały udzielone dotacje w trybie uproszczonym na podstawie art. 19a ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
Dotacje uzyskały następujące organizacje: 

• Miejski Ludowy Klub Sportowy "PILICA" Koniecpol, ul. Zamkowa 27, 42-230 Koniecpol 
– 10 000,00 zł.  



61 

 

• Stowarzyszenie "Przyjaciele Szkoły" w Koniecpolu, ul. Szkolna 18, 42-230 Koniecpol – 
6 731,18 zł.  

 
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 2019 odbywały się od dnia 
28.11.2018 r. do dnia 12.12.2018 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. 
5. Ewaluacja Programu: 

• liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 2; 

• liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert - 16, w tym liczba organizacji – 12; 

• liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji – 
10;  

• liczba beneficjentów biorących udział w zadaniu publicznym – 10;  

• wysokość kwoty w całości udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach –                           
206 731,18 zł; 

• wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 210 000,00 zł;  

• liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę konsultowanych 
przez organizacje – 1;  

• liczba spotkań z przedstawicielami organizacji – 1.  
 
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. 
 

 

 

 

   FINANSE GMINY 

28 kwietnia 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach uchwałą Nr 
4200/VI/82/2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego wydała pozytywną opinię o wyżej wymienionym sprawozdaniu. 
Pozytywna opinia RIO potwierdza między innymi zasadność i celowość działań i decyzji 
podejmowanych w ubiegłym roku. W opinii czytamy cyt. „ (…) wymóg określony w art. 242 
ustawy o finansach publicznych został spełniony, gdyż wykonane dochody bieżące były wyższe 
niż poniesione wydatki bieżące”. 
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Regionalna Izba Obrachunkowa, czyli organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie spraw finansowych, wydając pozytywną opinię, orzeka, iż 
wykonanie budżetu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
Wykonane dochody i wydatki za rok 2019 wynoszą odpowiednio: 
- dochody 46 007 690,01 zł, tj. 99,15 % planu, 
- wydatki 43 332 529,06 zł, tj. 93,71 % planu. 

Sytuacja finansowa gminy jest stabilna, chociaż  skala zadań nakładanych na samorządy jest                
z roku na rok coraz większa. Gospodarka finansowa prowadzona jest w sposób przemyślany                  
i bezpieczny. Zasadą jest zachowanie nadwyżki operacyjnej na odpowiednim poziomie oraz 
utrzymanie dopuszczalnych wskaźników obsługi zadłużenia, wynikających z ustawy                                  
o finansach publicznych. Od lat realizowanych jest wiele inwestycji, w tym związanych                            
z budową infrastruktury technicznej i drogowej. W biegłym roku zakończono dwa bardzo duże 
przedsięwzięcia dla budżetu gminy. Pierwsze związane z termomodernizacją Szkoły 
Podstawowej nr 2 i kolejne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej                      
w dzielnicy „Słowik”. W roku 2019 pozyskano wiele środków zewnętrznych i dzięki możliwości 
współfinansowania zadań z dotacji zrealizowano więcej niż gmina byłaby w stanie                                           
z wykorzystaniem tylko środków własnych.   

Poziom zadłużenia na przestrzeni lat 2007-2019  obrazuje poniższa tabela. 

Rok Wartość zadłużenia gminy w zł 

2007 7 702 357,51 

2008 7 410 920,99 

2009 9 973 760,67 

2010 10 829 471,76 

2011 16 805 846,40 

2012 14 772 322,61 

2013 14 940 015,47 

2014 16 242 972,36 

2015 10 177 913,50 

2016 7 846 775,69 

2017 6 706 414,57 

2018 3 661 745,09 z tytułu zaciągniętych kredytów 

i pożyczek* 

2019 2.818.033,95 z tytułu zaciągniętych kredytów 

i pożyczek** 

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

zrealizowanych dochodów budżetu do 42 551 351,99 zł w porównaniu do roku 2014, kiedy dochody 

wykonane wynosiły 26.334.255,97 zł 

 ** ponadto z obligacji wyemitowanych w 2018 r. do wykupu pozostało 7.457.000,00 zł, 

wartość dochodów wykonanych w 2019 r. wzrosła do wartości 46.007.690,01 zł. 
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Jak wynika z przedstawionej tabeli od roku 2015 zadłużenie spadło, osiągając bezpieczny 
poziom. 

W okresie sprawozdawczym gmina zaciągała  pożyczki w WFOŚiGW, emitowała obligacje, nie 
udzielała poręczeń i gwarancji, nie przystępowała do długu, nie zobowiązywała się do zapłaty 
długu za osoby trzecie. 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 2019 wynosiły już ponad 46 mln zł, w porównaniu z 2014 r., kiedy wynosiły                                     
26 334 255,97 zł. 
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,  

− Gmina posiada również pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej                                           
o prowadzonych finansach, w tym w zakresie wykonania kolejnych budżetów                                        
i planowanych. 

 

 

 

 

   KLUCZOWE INWESTYCJE 

 

W 2019 roku zrealizowano 2 niewątpliwie największe i najbardziej kosztowne zadania. 

 
                                                                                                                                                     Fot. Sebastian Zięba 

 

Zakończenie termomodernizacji 

 i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 2 
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Inwestycja realizowana była w ramach projektu unijnego pod nazwą: „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół 
nr 2 w Koniecpolu”, który pozyskał w roku 2018 dotację w wysokości 2 258 510,35 zł 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV. Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna i Działania 4.3. 
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej 
i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020. 
Teren wokół tego obiektu pozytywnie zmieniał się w ciągu ostatniego okresu czasu. Na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 2 wykonano wiele zadań wzajemnie uzupełniających się. Efekt był 
widoczny w całości w tym roku. Od roku użytkowany jest nowy łącznik pomiędzy halą 
sportową a budynkiem szkoły, zrewitalizowany budynek międzypokoleniowej świetlicy 
środowiskowej, w którym realizowano projekt w ramach programu SENIOR PLUS oraz drugi 
finansowany ze środków unijnych dla dzieci szkolnych, w ramach którego organizowane były 
zajęcia pozalekcyjne i uzupełniające. Wykonano również oświetlenie i zrealizowano niektóre 
elementy małej architektury. 
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Przestrzeń wokół Szkoły Podstawowej nr 2 – zagospodarowanie terenów zielonych 

 

 

Zakończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej 
 w dzielnicy Słowik - I etap 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 

            

Dnia 5 grudnia 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą kolejnego etapu budowy kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Słowik. Wykonawca został wybrany w wyniku trzeciego 
postępowania przetargowego. Dwa wcześniejsze przetargi zakończyły się niepowodzeniem 
z uwagi na bardzo wysokie wartości ofert wykonawców.   
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Rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy robót przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy 

kanalizacji w Koniecpolu 

 

Zakładany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
tłocznej w zakresie dwóch zlewni i następujących ulic lub ich części: Łąkowa, Jodłowa, Wesoła, 
Akacjowa, Topolowa, Bukowa, Brzozowa, Górna, Słowik, Willowa, 2 przepompowni ścieków 
wraz z zasilaniem energetycznym, budowę brakujących odcinków i przebudowę sieci 
wodociągowej, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie robót drogowych 
i odtworzeniowych po robotach kanalizacyjnych oraz wodociągowych i uporządkowanie 
terenu po robotach budowlanych. 
Na projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej 
w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu” pozyskano 
dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V, działania 5.1. 
Gospodarka wodno-ściekowa. 
 

INWESTYCJE DROGOWE 

 
W 2019 r. zakończono przebudowę ulicy Kolejowej. W tym samym rejonie na ulicach: 
Kolejowej, Zamkowej i Tarchalskiego wybudowano nowe oświetlenia uliczne. Wykonano 
remont odcinka ulicy Spółdzielczej w Łysinach oraz przebudowano nawierzchnię drogi 
w Michałowie, która otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych. Wykonano odcinek ulicy Leśnej w Koniecpolu i asfalt na drodze Radoszewnica – 
Teresów.  
Prowadzone były prace projektowe dla ulicy Szkolnej (od ulicy Żeromskiego do DW 786) i ulicy 
Rzecznej, aby poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, w tym pieszych 
i rowerzystów. Wykonano prace projektowe dla przebudowy dróg dla części dzielnicy Słowik 
(ulice: Fredry, Boya – Żeleńskiego, Gruszeckich i Krasińskiego)  oraz projekty techniczne dla 
ulicy Niwa oraz odcinek drogi Kuźnica Grodziska - Rudniki. 
 
Budowa ul. Wiejskiej w Radoszewnicy 

 
Po realizacji: 

 

 
W sierpniu zakończono budowę ulicy Wiejskiej                                              
w Radoszewnicy. Zakres rzeczowy  zadania obejmował m.in. 
przebudowę nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m wraz                        
z mechanicznym  profilowaniem podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne jezdni, wykonanie obustronnych poboczy                       
o  szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego, wykonanie 
oznakowania pionowego, regulację pionową studzienek dla 
zaworów wodociągowych. 
Na budowę ulicy Wiejskiej Gmina otrzymała dotację w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
działania o nazwie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”, poddziałania: „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury”. 
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Przebudowa ul. Kolejowej w Koniecpolu 

 
 
 

Po realizacji: 

 
Inwestycja obejmowała przebudowę nawierzchni chodników,  
wykonanie zjazdów i miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, budowę poboczy z kruszywa łamanego. Szerokość 
jezdni bitumicznej wynosi obecnie 6,0 m z uwagi na wzmożony 
ruch pojazdów do znajdujących się wzdłuż drogi punktów 
przemysłowych i usługowych. W ramach inwestycji powstał 
również chodnik lewostronny o szerokości 2,0 m. W ramach 
zadania wykonano czyszczenie rowów, odmulenie dna rowów                   
z wyprofilowaniem skarp.  

 
Przed: 

  
W trakcie prac: 

 

 

Remont odcinka ul. Spółdzielczej w Łysinach 

Po realizacji: 
 

 
 

 
Zakres wykonanych robót objął wykonanie koryta wraz                                   
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, 
oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, wykonanie 
podbudowy zasadniczej z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz 
obustronne utwardzenie poboczy kruszywem łamanym. 

 

 
 
Przebudowa drogi w msc. Michałów 

 
Po realizacji:  

 
Zrealizowano prace w ramach dotacji z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Zakres robót obejmował: 

- wykonanie koryta pod nawierzchnię jezdni, 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni; 
- wykonanie poboczy z kruszywa.  
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Przebudowa drogi Radoszewnica – Teresów na odcinku 750 mb 
 

Po realizacji: 

Wykonano roboty budowlane w ramach dofinansownia                       
z programu usuwania skutków powodzi. Zakres prac obejmował: 

- wykonanie warstwy odsączajacej z piasku; 
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych; 
- wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu; 
- obustronne utwardzenie poboczy kruszywem                

2 x 0,5m. 

 

 

 

OŚWIETLENIE 

 
 

 
Na ulicy Kolejowej i częściowo 

Tarchalskiego zrealizowano budowę 
oświetlenia ulicznego 

 
W ramach inwestycji zamontowano 29 sztuk słupów 
oświetleniowych z oprawami typu LED i wysięgnikami wraz                          
z budową zasilania nowej sieci z istniejącej stacji 
transformatorowej. 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
Realizowano również mniejsze przedsięwzięcia finansowane z programów krajowych lub budżetu 

gminy, w tym oświetlenie, remonty i inwestycje infrastruktury komunalnej. 

 
 

 
 

Zakończono budowę odwodnienia 
ul. Stawowej 

 

 
Wykonanie prac pozwoliło na ułatwienie poruszania się ulicą 
Stawową jak i zagospodarowanie małego skweru, który znajduje 
się pomiędzy ulicą Stawową, a ulicą Żeromskiego.       
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   REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

PODJĘTE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 

W 2019 roku odbyło się 15 Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu, na których podjęto łącznie 127 uchwał, 
w tym: 

- uchwały dotyczące gospodarki finansowej (budżet, zmiany budżetu, sprawozdania finansowe): 27; 

- akty prawa miejscowego: 38. 

Zestawienie wszystkich podjętych w 2019 roku uchwał przedstawia poniższa tabela:  

Sesja Nr IV/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24.01.2019 r. 

1.  Uchwała Nr IV/34/2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 

2.  Uchwała Nr IV/35/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu             
z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 

3.  Uchwała Nr IV/36/2019 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych" na 2019 rok 

4.  Uchwała Nr IV/37/2019 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" 
na 2019 rok 

Sesja Nr V/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 7.02.2019 r. 

5.  Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.                          
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030  

6.  Uchwała Nr V/39/2019  w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu                    
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 

7.  Uchwała Nr V/40/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu             
z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

8.  Uchwała Nr V/41/2019 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 

9.  Uchwała Nr V/42/2019 w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu                         
z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

10.  Uchwała Nr V/43/2019 w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu                  
z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, 
Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego 
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11.  Uchwała Nr V/44/2019 w sprawie zmiany uchwały nr LX/432/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu                 
z dnia 8 listopada 2018 r. 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  

12.  Uchwała Nr V/45/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/334/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu 
z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodni Rejonowa w Koniecpolu 

13.  Uchwała Nr V/46/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr LX/428/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu                
z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Koniecpol 

14.  Uchwała Nr V/47/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej w Koniecpolu 

15.  Uchwała Nr V/48/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie drogi publicznej łączącej ul. Mickiewicza                         
i ul. Słowackiego w Koniecpolu 

16.  Uchwała Nr V/49/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Marii i Zuzanny Gruszeckich w Koniecpolu 

Sesja Nr VI/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25.02.2020 r. 

17.  Uchwała Nr VI/50/2019 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 
podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, i wyznaczenia inkasentów oraz określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Sesja Nr VII/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 07.03.2019 r. 

18.  Uchwała Nr VII/51/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.                 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019–2030 

19.  Uchwała Nr VII/52/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu 
z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 

20.  Uchwała Nr VII/53/2019 w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu                    
z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

21.  Uchwała Nr VII/54/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol 

22.  Uchwała Nr VII/55/2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu                      
z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 
Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków 

23.  Uchwała Nr VII/56/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu 
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24.  Uchwała Nr VII/57/2019 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego mieszkańców sołectwa 
Wąsosz 

25.  Uchwała Nr VII/58/2019 w sprawie  rozpatrzenia skargi na Kierownika MGOPS w Koniecpolu 

26.  Uchwała Nr VII/59/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol  

Sesja Nr VIII/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 08.04.2019 r. 

27.  Uchwała Nr VIII/60/2019 w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/419/18 z dnia 27 września 2018 r.              
w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie 
miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032 

Sesja Nr IX/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25.04.2019 r. 

28.  Uchwała Nr IX/61/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.                         
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019–2030  

29.  Uchwała Nr IX/62/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu                   
z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok  

30.  Uchwała Nr IX/63/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Nad Strugą w Koniecpolu 

31.  Uchwała Nr IX/64/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Żeromskiego w Koniecpolu 

32.  Uchwała Nr IX/65/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej w Koniecpolu 

33.  Uchwała Nr IX/66/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży działek 
niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Wąskiej, oznaczonych numerem 
ewidencyjnym 3229/55, 3229/39 oraz 3229/14 w trybie przetargowym - ograniczonym 
skierowanym do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na poprawę warunków zagospodarowania 
tych nieruchomości 

34.  Uchwała Nr IX/67/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży działek 
niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Rzecznej oznaczonych numerem 
ewidencyjnym 1507/37 oraz 1288/3 w trybie przetargowym 

35.  Uchwała Nr IX/68/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonych 
w Koniecpolu przy ul. Rzecznej oznaczonych numerem ewidencyjnym 1472, 1473 oraz 1474                   
w trybie przetargowym 

36.  Uchwała Nr IX/69/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży działek 
niezabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej oznaczonych numerem 
ewidencyjnym 3200/7, 2571/3 oraz 2571/4 w trybie przetargowym 

37.  Uchwała Nr IX/70/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu 
z dnia 25 lutego2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku 
leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso 
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38.  Uchwała Nr IX/71/2019 w sprawie uchylenia Uchwały nr V/45/2019 Rady Miejskiej                                      
w Koniecpolu z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodni Rejonowa w Koniecpolu 

Sesja Nr X/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23.05.2019 r. 

39.  Uchwała Nr X/72/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu                 
z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 

40.  Uchwała Nr X/73/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Koniecpol  

Sesja Nr XI/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25.06.2019 r. 

41.  Uchwała Nr XI/74/2019 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol 

42.  Uchwała Nr XI/75/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2018 rok 

43.  Uchwała Nr XI/76/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2018 
rok 

44.  Uchwała Nr XI/77/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 

45.  Uchwała Nr XI/78/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.                         
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019–2030 

46.  Uchwała Nr XI/79/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu               
z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 

47.  Uchwała Nr XI/80/2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

48.  Uchwała Nr XI/81/2019 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol 

49.  Uchwała Nr XI/82/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze                                      
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol 

50.  Uchwała Nr XI/83/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w Radoszewnicy 

51.  Uchwała Nr XI/84/2019 w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych w Gminie 
Koniecpol 

52.  Uchwała Nr XI/85/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu    
z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Nad Strugą w Koniecpolu 

53.  Uchwała Nr XI/86/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Koniecpol 
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54.  Uchwała Nr XI/87/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki niezabudowanej 
położonej w Koniecpolu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1876/3 obręb Koniecpol                             
z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich, w trybie 
przetargu ograniczonego 

55.  Uchwała Nr XI/88/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych 
położonych w Koniecpolu przy ulicy Łąkowej oznaczonych numerem ewidencyjnym 3737 oraz 
3738/1 obręb Koniecpol w trybie przetargowym 

56.  Uchwała Nr XI/89/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych 
położonych w Starym Koniecpolu oznaczonych numerem ewidencyjnym 467, 547, 976, 916 obręb 
Stary Koniecpol w trybie przetargowym 

57.  Uchwała Nr XI/90/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 
gruntowej obciążającej działkę numer 2480/2 o powierzchni 0,6510 ha objętej KW 
CZ1M/00060059/8, prawem przejazdu i przechodu zgodnie z załącznikiem graficznym, na rzecz 
każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonych jako działki numer: 3199/1, 3200/1, 
3199/3, 3200/8 

Sesja Nr XII/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 08.08.2019 r. 

58.  Uchwała Nr XII/91/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu         
z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 

59.  Uchwała Nr XII/92/2019 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/60/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r.                 
w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie 
miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032 

60.  Uchwała Nr XII/93/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
mających siedzibę na obszarze Gminy Koniecpol oraz określenia granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 

61.  Uchwała Nr XII/94/2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr VI/40/11                   
z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla 
dyrektorów szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

Sesja Nr XIII/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 05.09.2019 r.  

62.  Uchwała Nr XIII/95/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.                     
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019–2030 

63.  Uchwała Nr XIII/96/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu 
z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 

64.  Uchwała Nr XIII/97/2019 w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania                                 
i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Koniecpol dla Samorządowego Zakładu Budżetowego 

65.  Uchwała Nr XIII/98/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.                     
w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie 
miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032 
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66.  Uchwała Nr XIII/99/2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu                  
z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 
Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków 

67.  Uchwała Nr XIII/100/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 
2019 – 2021 dla Gminy Koniecpol 

68.  Uchwała Nr XIII/101/2019 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w Gminie 
Koniecpol na lata 2019-2021  

69.  Uchwała Nr XIII/102/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/179/09 Rady Miejskiej                                  
w Koniecpolu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady 
wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych 
jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Koniecpol dodatków do wynagrodzenia, nagród            
i dodatków socjalnych 

70.  Uchwała Nr XIII/103/2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do 
sądów powszechnych 

71.  Uchwała Nr XIII/104/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/190/13 Rady Miejskiej                                  
w Koniecpolu z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu 
budżetowego pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej” 

72.  Uchwała Nr XIII/105/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Centrum Integracji 
Społecznej w Koniecpolu 

73.  Uchwała Nr XIII/106/2019 w sprawie ustalenia przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg 
gminnych 

74.  Uchwała Nr XIII/107/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Koniecpol działek niezabudowanych położonych w Kuźnicy Grodziskiej, oznaczonych numerem 
ewidencyjnym 219, 220 obręb Kuźnica Grodziska 

75.  Uchwała Nr XIII/108/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Koniecpol części działki niezabudowanej o powierzchni około 0,1000 ha położonej w Teodorowie 

76.  Uchwała Nr XIII/109/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej 
położonej w Starym Koniecpolu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1077 obręb Stary Koniecpol 
w trybie przetargowym 

77.  Uchwała Nr XIII/110/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Koniecpol działki niezabudowanej położonej w Okołowicach oznaczonej numerem ewidencyjnym 
116/1 obręb Okołowice 

Sesja Nr XIV/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26.09.2019 r. 

78.  Uchwała Nr XIV/111/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.                 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019–2030 

79.  Uchwała Nr XIV/112/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej                                
w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 
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80.  Uchwała Nr XIV/113/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej                       
w Koniecpolu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, 
przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Koniecpol dla Samorządowego Zakładu 
Budżetowego 

81.  Uchwała Nr XIV/114/2019 w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2019 dla samorządowego 
zakładu budżetowego działającego pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu 

Sesja Nr XV/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17.10.2019 r. 

82.  Uchwała Nr XV/115/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.             
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030 

83.  Uchwała Nr XV/116/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej                                  
w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 

84.  Uchwała Nr XV/117/2019 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do 
stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa 
Śląskiego 

85.  Uchwała Nr XV/118/2019 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

86.  Uchwała Nr XV/119/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości 
zabudowanej położonej w Luborczy stanowiącej działkę nr 324 obręb Luborcza w trybie 
bezprzetargowym 

87.  Uchwała Nr XV/120/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/190/13 Rady Miejskiej                                         
w Koniecpolu z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu 
budżetowego pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej" 

88.  Uchwała Nr XV/121/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej           
w Koniecpolu 

89.  Uchwała Nr XV/122/2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej wobec zamiaru realizacji 
przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zakładu produkcji nawozów organicznych z odpadów 
biodegradowalnych oraz energii elektrycznej w skojarzeniu na działce nr 8773 w Koniecpolu ul. 
Szkolna 

90.  Uchwała Nr XV/123/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądów Powszechnych 

Sesja Nr XVI/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19.11.2019 r. 

91.  Uchwała Nr XVI/124/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28.12.2018 r.                          
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030 

92.  Uchwała Nr XVI/125/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej                                
w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 
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Sesja Nr XVII/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 5.12.2019 r. 

93.  Uchwała Nr XVII/126/2019 w sprawie upamiętnienia doktora Ludwika de Rathel w formie tablicy 
pamiątkowej 

94.  Uchwała Nr XVII/127/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.                
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019–2030 

95.  Uchwała Nr XVII/128/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w 
Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok  

96.  Uchwała Nr XVII/129/2019 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 2020 

97.  Uchwała Nr XVII/130/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych 

98.  Uchwała Nr XVII/131/2019 w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Koniecpolu "Wesoły 
Skrzat" 

99.  Uchwała Nr XVII/132/2019 w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod 
nazwą Samorządowy Żłobek w Koniecpolu "Wesoły Skrzat" 

100.  Uchwała Nr XVII/133/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości 
maksymalnej opłaty za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Koniecpolu "Wesoły Skrzat" 

101.  Uchwała Nr XVII/134/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/333/17 Rady Miejskiej                                   
w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

102.  Uchwała Nr XVII/135/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 152/XXII/2004 Rady Miejskiej                               
w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania                               
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

103.  Uchwała Nr XVII/136/2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu 
z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla 
których zarządcą jest Gmina Koniecpol 

104.  Uchwała Nr XVII/137/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Koniecpol 

105.  Uchwała Nr XVII/138/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek niezabudowanych 
położonych w Koniecpolu przy ulicy Marii i Zuzanny Gruszeckich oznaczonych numerem 
ewidencyjnym 3226/45, 3227/45 obręb Koniecpol na działki niezabudowane oznaczone 
numerem 3227/43 i 3227/47 obręb Koniecpol 

106.  Uchwała Nr XVII/139/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego              
w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 
października 2019 r. 

https://bip.koniecpol.pl/userfiles/file/uchwaly/2019-XVII/138.pdf
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Sesja Nr XVIII/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30.12.2019 r 

107.  Uchwała Nr XVIII/140/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019–2030 

108.  Uchwała Nr XVIII/141/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej                                      
w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 

109.  Uchwała Nr XVIII/142/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Koniecpol na lata 2020–2031 

110.  Uchwała Nr XVIII/143/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na 2020 rok 

111.  Uchwała Nr XVIII/144/2019 w sprawie zbycia, stanowiących własność Miasta i Gminy Koniecpol, 
papierów wartościowych PLBOS0000019 BOS zapisanych na rachunku inwestycyjnym oraz 
zamknięcia rachunku inwestycyjnego 

112.  Uchwała Nr XVIII/145/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/179/09 Rady Miejskiej                                  
w Koniecpolu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady 
wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych 
jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Koniecpol dodatków do wynagrodzenia, nagród                
i dodatków socjalnych 

113.  Uchwała Nr XVIII/146/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2019 Rady Miejskiej                                
w Koniecpolu z dnia 17 października 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. 
Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu 

114.  Uchwała Nr XVIII/147/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Nad Strugą w Koniecpolu 

115.  Uchwała Nr XVIII/148/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Żeromskiego w Koniecpolu 

116.  Uchwała Nr XVIII/149/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 

117.  Uchwała Nr XVIII/150/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska                              
i Rolnictwa na 2020 rok 

118.  Uchwała Nr XVIII/151/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych                                      
i Przestrzegania Prawa na 2020 rok 

119.  Uchwała Nr XVIII/152/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw 
Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na 2020 rok 

120.  Uchwała Nr XVIII/153/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 
r. 

121.  Uchwała Nr XVIII/154/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 

122.  Uchwała Nr XVIII/155/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 

https://bip.koniecpol.pl/userfiles/file/uchwaly/2019-XVIII/153.pdf
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123.  Uchwała Nr XVIII/156/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 

124.  Uchwała Nr XVIII/157/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 

125.  Uchwała Nr XVIII/158/2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koniecpol oznaczonej numerem ewidencyjnym 
1507/17 obręb Koniecpol o powierzchni 0,5001 ha 

126.  Uchwała Nr XVIII/159/2019 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii" na 2020 rok 

127.  Uchwała Nr XVIII/160/2019 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki                                       
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2020 rok 

 

 

 

 

   PROMOCJA GMINY 

 

Koniecpol gospodarzem powiatowych wydarzeń  

 

 

https://bip.koniecpol.pl/userfiles/file/uchwaly/2019-XVIII/158.pdf
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Program rolniczego święta był bardzo atrakcyjny. Tradycyjnie zaprezentowano i ośpiewano wieńce 

dożynkowe, był koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej i występ Zespołu Folklorystycznego Ziemi 

Lelowskiej oraz inne prezentacje artystyczne. Podczas uroczystości ogłoszone zostały wyniki 

powiatowych konkursów dożynkowych: Przodujący Producent Rolny, Ekologiczna Zagroda, Wieniec 

Dożynkowy. 

Imprezie towarzyszyły wystawy rękodzieła i produktów rolniczych i stoiska z lokalnymi wyrobami.  
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WYSOKA POZYCJA GMINY W RANKINGU SAMORZĄDÓW 

We wrześniu "Wspólnota" opublikowała ranking wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 
2016-2018. Odnotowano bardzo duży awans Koniecpola z miejsca 560 na 137. Taki wynik to przede 
wszystkim efekt podjętych inwestycji w pierwszych latach po realizacji założeń programu naprawczego. 

 
Fot. Sebastian Zięba 
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PODSUMOWANIE 

 
                            

Był to kolejny dobry rok dla gminy Koniecpol w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych 
 i remontowych.  

Wiele przedsięwzięć otrzymało wsparcie z unijnego budżetu na lata 2014 – 2020 
 oraz ze środków krajowych.  

W tym czasie odbywały się również ciekawe wydarzenia artystyczne, muzyczne, sportowe 
 i inne przedsięwzięcia społeczne oraz działania na rzecz poprawy wizerunku gminy, polityki 

informacyjnej oraz wypracowania pozytywnych relacji z instytucjami, ministerstwami, 
władzami państwowymi i wojewódzkim władzami samorządowymi.  

 
 

Jaki był rok 2019? 

Rok 2019 wiązał się z realizacją wielu inwestycji i innych zadań, które w części przedstawiono 
w niniejszym raporcie. Niebagatelny wpływ na realizację planów w ubiegłym roku miał 
ciągły wzrost cen materiałów, surowców, energii i pracy. Z tego powodu prawie każda 
inwestycja była zdecydowanie droższa niż założono wcześniej. Rosły koszty utrzymania 
gminy, a tempo wzrostu przychodów nie było za wysokie w stosunku do wzrostu wydatków. 
Sytuacja ta dotykała gminy w całej Polsce i mówiło się o niej bardzo dużo w roku 2019. Od 
kilku lat przybywa również liczba zadań zleconych, na które często nie są przekazywane 
dodatkowe środki finansowe, co zmusza gminę do wydatkowania własnych 
wygospodarowanych pieniędzy. 

Biorąc pod uwagę nasze możliwości finansowe był to rok udany. Podjęto wiele zadań,                         
a efekty już widać. Największymi wyzwaniami w roku 2019 i najkosztowniejszymi 
inwestycjami były na pewno termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 oraz budowa                     
I etapu kanalizacji w dzielnicy Słowik. Ponadto wykonano wiele remontów dróg                                         
i chodników. 

Pod koniec roku rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawcę kolejnego etapu budowy 
kanalizacji na „Słowiku”, co nie było sprawą łatwą, bo powodzeniem zakończył się dopiero 
trzeci z rzędu przetarg. Z takim rynkiem budowlanym gminy miały do czynienia w roku 2019. 
Wykonawcy przebierali w przetargach i ceny ofert znacznie przewyższały kosztorysy 
inwestorskie. 

Ważnym zadaniem i wyzwaniem w roku 2019 był żłobek samorządowy w gminie Koniecpol, 
który miał rozpocząć działalność w I połowie 2020 r., ale z powodu epidemii COVID-19 
rozpoczęcie funkcjonowania należało odłożyć w czasie.  W tym celu, w roku 2019, 
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adaptowane były pomieszczenia w budynku przychodni zdrowia przy ul. Armii Krajowej 
wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. 

Realizacja wielu przyjętych założeń inwestycyjnych, a zarazem utrzymywanie w dyscyplinie 
budżetu nie należy do zadań łatwych, ale już dziś widać, że ciężka praca owocuje 
konkretnymi inwestycjami. Ogromne zaniedbania, zaległe od dziesiątek lat inwestycje                     
w gminie, jak chociażby wodociągi i kanalizacja, wymagają wielu lat pracy, wielu inwestycji. 
W długiej kolejce do remontu, modernizacji czekają kolejne drogi, oświetlenie, obiekty 
oświatowe, a to wymaga znaczących nakładów finansowych. 

Z przedstawionych informacji w raporcie wynika, że infrastruktura techniczna i społeczna – 
to główne kierunki inwestycyjne w gminie Koniecpol w roku 2019, które są kontynuowane. 
Ich realizacja w takim zakresie  była możliwa dzięki wsparciu środków z zewnątrz, głównie  
z Unii Europejskiej.  

Rok 2019 to również realizacja projektów społecznych. Zakończono projekt związany ze 
szkoleniami komputerowymi – Obywatel IT. Ze środków unijnych finansowane było 
funkcjonowanie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej 17 dla dzieci i młodzieży. Ze 
środków krajowych, w ramach programu Senior Plus, finansowano działalność Klubu 
Seniora w części tego samego obiektu. Gmina otrzymała dotacje unijne na kolejne dwa 
projekty społeczne związane z integracją społeczną i szkoleniami zawodowymi. 

Dom Kultury w roku 2019 posiadał już nie tylko miejsce do prowadzenia swojej działalności, 
ale bogatą ofertę zajęć i warsztatów, która z miesiąca na miesiąc była urozmaicana. Były 
zajęcia dla najmłodszych, w tym Smyko - Multisensoryka i Akademia Figle-Migle, zajęcia dla 
dorosłych: Łami-Główka - spotkania dla wielbicieli krzyżówek, szarad, Sudoku, gry w szachy 
i scrabble, Teatr przy stolikach, Chór, warsztaty rękodzieła. Każdy mógł więc znaleźć coś dla 
siebie. W mijającym roku zorganizowano wiele wydarzeń sportowych i kulturalnych. 
Praktycznie w każdy weekend proponowano mieszkańcom coś ciekawego. 

Istotne zmiany nastąpiły również na niektórych obszarach miasta w zakresie planu 
zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu w rejonie ulicy Nad Strugą i ulicy 
Żeromskiego przygotowano nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.                  
Z efektami pracy urbanistów każdy mógł się zapoznać. W rejonie ulicy Żeromskiego zmiana 
planu związana jest z wprowadzeniem możliwości prowadzenia funkcji usługowej ze 
szczególnym uwzględnieniem usług społecznych. W tym miejscu planowana jest budowa 
przedszkola, a być może również żłobka. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac 
projektowych konieczne jest jednak uporządkowanie spraw związanych z dokumentami 
planistycznymi dotyczącymi zagospodarowania. Przystąpiono również do zmiany                                     
i wprowadzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów przy ulicy Szkolnej              
i Kolejowej, co pozwoliło na stworzenie prawa lokalnego, określającego jednoznacznie 
rodzaj działalności, który może być prowadzony na terenie po byłej oczyszczalni ścieków                    
i KZPP, zgodnie z sugestiami mieszkańców i radnych.  

Ryszard Suliga 
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol  
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Raport został opracowany na podstawie danych pozyskanych                          
z działów Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, jednostek 
organizacyjnych, Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Koniecpolu, 
Komisariatu Policji w Koniecpolu, Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Częstochowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego w Koniecpolu Sp. z o.o., dostępnych analiz i danych 
statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. 
Przygotowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy raportu 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  
wotum zaufania.  
Raport ma charakter publiczny i jest prezentowany na sesji 
absolutoryjnej Rady Miejskiej. W debacie nad raportem mają prawo 
brać udział również mieszkańcy. Zainteresowane osoby są 
zobowiązane złożyć wcześniej, w określonym terminie, pisemne 
zgłoszenie, poparte podpisami.  
Treść Raportu została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej pod adresem: https://bip.koniecpol.pl/  
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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 

    

 

 

 


