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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



Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Uchwałą Nr 4200/VI/193/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach Gmina Koniecpol uzyskała pozytywną opinię o przedłożonym 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z 
uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Uchwałą Nr 4200/VI/194/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach Gmina Koniecpol uzyskała pozytywną opinię o możliwości 
sfinansowania deficytu w wysokości 3.680.600,00 zł, przedstawionego w projekcie uchwały 
budżetowej na 2018 rok Miasta i Gminy Koniecpol.

Uchwałą Nr 4200/VI/195/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach Gmina Koniecpol uzyskała pozytywną opinię o przedłożonym 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2018-2030.



Finanse Miasta i Gminy Koniecpol
➢Budżet Miasta i Gminy Koniecpol na dzień dzisiejszy jest stabilny.

➢Inwestujemy w gminę to, co wypracujemy, a długi, które zastałem 
obejmując fotel Burmistrza, stopniowo spłacam.

➢Pozyskuję wszystkie możliwe bezzwrotne dotacje. Zgłaszam wnioski o 
dofinansowanie w kolejno ogłaszanych naborach i to zarówno ze 
środków krajowych, jak i unijnych.

➢Nabory wniosków to tryb konkursowy i konkurencja jest duża, bo 
rywalizujemy ze wszystkimi gminami województwa śląskiego. Udało się 
nam jednak pozyskać dotacje na znaczną ilość wniosków. Część 
wniosków pozostaje jeszcze na etapie oceny formalnej lub 
merytorycznej. 



Pozyskane środki zewnętrzne 
W ostatnim okresie zgłosiliśmy do instytucji dotujących (w tym 
krajowych) aż 18 projektów, w tym 9 projektów już uzyskało 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Gmina pozyskała środki unijne na realizację  10 projektów na kwotę 
ponad 10 mln zł.

Zgłoszono kolejnych 8 wniosków na kwotę ponad 9 mln zł.

Nigdy w przeszłości gmina nie pozyskiwała takich środków 
bezzwrotnych i na taką ilość wniosków.



Pozyskane środki zewnętrzne 
Wiadomości z ostatniej chwili:

➢W grudniu podpisano kolejne umowy na dofinansowanie 2    
projektów społecznych i projektu inwestycyjnego (OSP).

➢Projekt pn. „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i 
Gminy Koniecpol” uzyskał pozytywną ocenę formalną.

➢Trwają prace nad przygotowaniem do realizacji lub 
realizacją dofinansowanych projektów.

➢Trwają wstępne prace nad kolejnymi projektami (I kwartał 
2018 to skupienie się nad projektami społecznymi).



Promocja gminy
Zakończono prace nad 
„Informatorem gmin powiatu 
częstochowskiego”, do 
którego opracowaliśmy 
informację o gminie 
Koniecpol. 

Termin wydania: II połowa 
stycznia 2018 r.



Inwestycje

Oprócz zadań finansowanych ze środków zewnętrznych 

inwestujemy również własne środki budżetowe na remonty 

dróg, budowę chodników, parkingów, remonty szkół oraz 

realizację inwestycji na terenach wiejskich.



Inwestycje

Trwają prace budowalne przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego – Chrząstowska”.

Łączny koszt robót budowlanych wynosi 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.





Inwestycje

W dniu 17.11.2017 r. dokonano otwarcia ofert dla zadania pn.: Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica 

Słowik I Etap. Złożone zostały 3 oferty.

Planowane rozstrzygnięcie postępowania do dnia 05.01.2018 r.

Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 

w kwocie: 4.573.064,24 zł.



Inwestycje
W dniu 27.11.2017 r. dokonano odbioru końcowego robót przy przebudowie

budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu, ul. Tarchalskiego 2.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Częstochowie dnia 19.12.2017 r.

wydał Gminie pozwolenie na użytkowanie niniejszego obiektu. W ramach

inwestycji powstało 9 mieszkań socjalnych.

Koszt inwestycji wynosi brutto: 510.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach

RPO WSL 2014-2020, w kwocie 357 081,53zł.



Inwestycje

Wykonano  dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano 

prawomocne pozwolenia na budowę dla budowy łącznika Hali sportowej 

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

W dniu 12.12.2017 r. dokonano otwarcia ofert na realizację robót budowlanych, 

złożone zostały dwie oferty na kwoty odpowiednio 199.260,00 zł oraz 

271.044,72 zł. 



Inwestycje
W dniu 06.12.2017 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację inwestycji pn.: Rewitalizacja 

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

na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego. 

Złożone zostały dwie oferty na kwoty odpowiednio: 2.882.030,48 zł i 2.950.000,00 zł. 

Zadanie jest współfinansowane ze  środków UE w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (85%) 

oraz krajowych środków budżetu państwa (10%). Łączna kwota dofinansowania według zawartej 

umowy wynosi 2.910.049,50 zł, lecz nie więcej niż 95% wszystkich poniesionych kosztów 

kwalifikowanych.



Inwestycje

W dniu 15.12.2017 r. złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowlę 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 wyniósł brutto: 199.875,00 zł. Na realizację

powyższego zamówienia uzyskano dotację w wysokości 150.000,00 zł ze

środków Budżetu Państwa.



Inwestycje
W dniu 22.12.2017 r. dokonano odbioru głównej nitki wodociągowej stanowiącej podetap nr 1

dla zadania pn.: Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol, Etap I, zadanie II: Opracowanie

dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach:

Rudniki, Zaróg, Rudniki Kolonia, Dąbrowa, Piaski - Pękowiec, Teodorów.

Łączny koszt inwestycji wynosi brutto: 5.400.000,00 zł. Dofinansowanie w ramach dotacji

celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości: 4.147.360,00 zł, środki

WFOŚiGW w Katowicach: 961.240,00 zł, budżet gminy: 75.600,00 zł, przyłącza (wpłaty

mieszkańców): 215.800,00 zł.



„Popłynęła woda dla gminy Koniecpol”
Informacja ze strony Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego
Z udziałem wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka oraz wicewojewody Mariusza Trepki odbyło

się uroczyste uruchomienie wodociągu.

– To jest bardzo ważny dzień dla mieszkańców gminy Koniecpol […] Mamy dzisiaj tą ogromną

satysfakcję, że ten kolejny etap możemy zamknąć. To jest ponad 5-milionowa inwestycja, 450

osób będzie mogło na święta cieszyć się bieżącą wodą. […] To jest sukces zbiorowy bardzo

wielu ludzi – mówił wojewoda.

Wizyta w Rudnikach była także okazją do odwiedzenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców

Styczniowych i wigilijnego spotkania z mieszkańcami. Wojewoda Wieczorek wpisał się też, jako

pierwszy, do księgi pamiątkowej Rudnik.





3 grudnia

Iluminacja świątecznej 

choinki na Rynku



6 grudnia

Spotkania mikołajkowe 

zorganizowane w 

koniecpolskich przedszkolach



10 grudnia

Przeprowadzenie wyborów 

uzupełniających do Rady 

Miejskiej w Koniecpolu w Okręgu 

Wyborczym nr 7 

Radnym został:

Pan Rafał Chojnacki



12 grudnia
W Koniecpolskich zakładach 
GRUPY INCO S.A. odbyło się 

kolejne spotkanie z  
przedsiębiorcami.

Jest to kolejny krok do 
powstania forum 

współpracy i kooperacji 
firm, gminy, powiatu, osób 
mających wpływ na rozwój 

lokalny i regionalny.



17 grudnia

Jarmark 

Bożonarodzeniowy na 

Rynku w Koniecpolu



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Ryszard Suliga – Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol



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


