
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Koniecpol
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ



Stan Finansów Gminy Koniecpol

33 618 732,39 zł

46 869 828,13 zł

16 242 470,36 zł

5 811 414,57 zł

ROK 2014 ROK 2017

Budżet Zadłużenie



Przedsięwzięcia finansowane 
ze środków unijnych

▪15 zgłoszonych projektów unijnych według stanu na październik 
2017r. – wnioski składane są na bieżąco w odpowiedzi na ogłaszane 
nabory, 

▪9 projektów uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego

▪2 projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (kolejny w 
trakcie przygotowania)



Przedsięwzięcia finansowane 
ze środków unijnych

Rewitalizacja

Gospodarka – wodno – ściekowa

Termomodernizacja

Odnawialne źródła energii

e-usługi

Projekty społeczne – aktywizacja zawodowa i integracja społeczna



Wniosek złożony w dniu dzisiejszym

W ramach osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura 
społeczna i zdrowotna dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych, poddziałania: 10.3.5. Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych 

Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Przebudowa targowiska w Koniecpolu na centrum aktywności 
lokalnej



Przebudowa targowiska w Koniecpolu 
na centrum aktywności lokalnej

Inwestycja dotyczy rozbudowy i przebudowy istniejącego 
zdewastowanego terenu targowiska na potrzeby centrum aktywności 

lokalnej

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – gospodarcza 
ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar



Przebudowa targowiska w Koniecpolu 
na centrum aktywności lokalnej



Przedsięwzięcia finansowane 
ze środków unijnych

Od września złożono 3 wnioski

Sieć wodociągowa

Drogi 

Dokumentacja projektowa dla kolejnych etapów 
sieci wodociągowej



Sprawozdanie 
z realizacji inwestycji w okresie

24.10.201701.09.2017



Inwestycja:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego –

Chrząstowska”

W dniu 12.09.2017 r. zawarto umowę z wykonawcą: 

GUDREX s.c. Piotr Gunia, Arkadiusz Drejowicz

Łączny koszt robót budowlanych wyniesie brutto: 1.050.754,34 zł, termin zakończenia

prac mija dnia 31.05.2018 r. Inwestycja dofinansowana ze środków UE w ramach RPO

WSL 2014-2020 w wysokości do 548.285,75 zł.



Inwestycja:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej 

w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap”

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

inwestycji. W obydwu przypadkach cena przedstawiona w ofercie najkorzystniejszej przewyższała

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

i koniecznym było unieważnienie postępowania.

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

w drugim: 8.347.508,88zł.

Jeszcze w miesiącu październiku ogłoszony zostanie kolejny przetarg na realizację niniejszej

inwestycji z nadzieją na pozytywne rozstrzygnięcie.



Inwestycja:
Trwają prace budowlane przy przebudowie budynku hotelu na mieszkania socjalne

w Koniecpolu, ul. Tarchalskiego 2. Prace wykonuje firma: P.H.U. SZYMBUD Bartnik Szymon,

Widzów ul. Żwirki i Wigury 78, 42-282 Kruszyna. Koszt inwestycji wynosi brutto: 510.000,00 zł.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni P. Sławomir Langier (koszt nadzoru: 4.551,00zł).

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



Inwestycja:
„Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol, Etap I, zadanie II”

Inwestycję wykonuje konsorcjum firm: P.H.U. SZYMBUD Szymon Bartnik – Lider oraz Firma Handlowa

Export – Import Ryszard Bujak. Łączny koszt inwestycji wynosi brutto: 5.400.000,00 zł



Inwestycje:
Wykonano remont nawierzchni ul. Stanisławskiej w Okołowicach na odcinku 500 mb, koszt 
remontu wyniósł brutto: 132.928,08 zł. 



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

kosztorysowej dla zadania pn.:  

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

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

Podstocze, Przedmieście Koniawy, Mickiewicza, Kościuszki”. 

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

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

Przewidywany termin zakończenia prac projektowych do 05.12.2017 r.



Inwestycje:
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy łącznika Hali 

sportowej z budynkiem PSP nr 2 w Koniecpolu, ul. Szkolna 17.  

Projekt wykona Przedsiębiorstwo Projektowania, Kosztorysowania i Nadzoru Budowlanego 

Sławomir Langier z Koniecpola. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania 

pozwolenia na budowę do dnia 15.12.2017 r., koszt 19.409,40 zł.



Inwestycje:
Wykonano przebudowę drogi dojazdowej do pól i łąk w Luborczy na łącznym odcinku                               

o długości 1490mb. Koszt inwestycji wyniósł brutto 455.109,83zł. 

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50% 

wartości robót. 



Inwestycje:
W miesiącu wrzesień w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 

lata 2016-2019” złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa ul. Chrząstowskiej i ul. 

Zamkowej w Koniecpolu. Przebudowa dotyczy dwóch odcinków o długościach:

• 152mb ul. Chrząstowska od skrzyżowania z droga powiatową (ul. Żeromskiego) do skrzyżowania 

z ul. Zamkową 

• 145 m ul. Zamkowa od skrzyżowania z droga powiatową (ul. Żeromskiego) do skrzyżowania 

z ul. Chrząstowską.

Przewidywany koszt inwestycji: 380.530,00 zł. 

Planowana wysokość dofinansowania 190.265,00 zł.        



Inwestycje:
Zakończono budowę ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Rudnikach. 

Koszt zakupu i montażu ogrodzenia wyniósł brutto: 37.595,67 zł.



Inwestycje:
W miesiącu październiku wykonano nakładkę asfaltową na drodze dojazdowej do remizy 

strażackiej OSP w Starym Koniecpolu (od drogi wojewódzkiej), na odcinku o długości ok. 112 

mb, szerokość jezdni 4,0m. Koszt wykonania robót: 14.760,00 zł. 



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

Kolonia Rudniki – Piaski – etap I. 

Prace polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej 

grubości warstwy 8 cm, na podbudowie z kruszyw łamanych (warstwa górna o gr. 12 cm), wraz 

z poboczami 2x0,5m z kruszyw łamanych (grubość po zagęszczeniu 15 cm) oraz remoncie dwóch 

przepustów.

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

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



Inwestycja:
Gmina Koniecpol wykonała remont chodnika w ulicy Robotniczej na odcinku od bloku nr 2 do 
pawilonu Marion oraz częściowo chodnika w ulicy Zamkowej w rejonie Przedszkola nr 2
o łącznej powierzchni 759 m2 za kwotę brutto 93.480,00 zł.

Zrealizowano również remont chodnika na terenie Przedszkola nr 2 w Koniecpolu.

Obecnie realizowany jest remont chodnika na ulicy Stawowej w Koniecpolu. Koszt chodnika 
o długości 141m wyniesie 25.830,00zł.



10 września

W Okołowicach odbyły się 

Gminne Dożynki



17 września

Wysłuchaliśmy ostatniego 

koncertu I Festiwalu 

Muzyki Organowej 

i Kameralnej w kościele 

Świętej Trójcy w 

Koniecpolu.



21 września

Odbyła się uroczystość 25-

lecia Katolickiego 

Stowarzyszenia 

Niepełnosprawnych 

w Starym Koniecpolu.



22 września

Wojewoda Śląski opublikował 

zarządzenie w sprawie 

przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających do Rady 

Miejskiej w Koniecpolu w okręgu 

wyborczym nr 7. Termin wyborów: 

10 grudnia 2017 r.



24 września

W Kościele pw. św. Michała 

Archanioła w Koniecpolu 

odprawiono mszę pogrzebową 

ekshumowanych mieszkańców 

Koniecpola - Chrząstowa, 

zamordowanych przez 

Niemców dnia 30 czerwca 

1943 r. 



29 września

W Urzędzie Miasta i Gminy 

Koniecpol odbyło się 

pierwsze spotkanie 

biznesowe przedsiębiorców 

z Koniecpola połączone 

z warsztatami pn. „6 kroków 

do większej motywacji”.



30 września

Odbyły się Powiatowe 

Zawody Sportowo 

Pożarnicze OSP o Puchar 

Komendanta Miejskiego 

PSP w Częstochowie



7 października

W Kuźnicy Grodziskiej 

zorganizowano Święto 

Ziemniaka



9 października
Został podpisany akt 

notarialny ws. sprzedaży 

terenu przemysłowego.

W tym samym dniu 

uczestniczyliśmy w obchodach 

70-lecia Biblioteki Publicznej 

w Koniecpolu.



12 października

Odbyła się uroczystość 

wręczenia medali za 50 -lecie 

pożycia małżeńskiego. W tym 

roku 21 par małżeńskich 

zostało odznaczonych 

w imieniu Prezydenta RP.



14 października

Święto Seniora w Starym 
Koniecpolu



15 października

W 200-setną rocznicę 

śmierci Tadeusza 

Kościuszki złożyliśmy wraz 

z uczniami szkół wiązankę 

kwiatów pod pomnikiem.



19 października Wziąłem udział w konwencie Burmistrzów 
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Tego samego dnia odbyła się 
XIV uroczysta sesja Sejmiku Śląskiego.



24 października

Pasowanie na przedszkolaka.

Z okazji 25-lecia działalności 

Firma TechnoNICOL

ufundowała przed Przychodnią 

Miejską w Koniecpolu aleję 

złożoną z 25 drzew – platanów.



10 września
oraz 14-15 

października
Druh Stefan Balcerek:

- uczestniczyli w obchodach 

setnej rocznicy Odzyskania 

Niepodległości Polski;

- uczestniczyli w spotkaniu 

laureatów XXIV Ogólnopolskiego 

Konkursu Kronik



DZIĘKUJĘ ZA UWAGE


