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OKRĘGI WYBORCZE

Dokonano nowego podziału okręgów 
wyborczych zgodnie z ilością mieszkańców 
w poszczególnych częściach miasta i gminy 
Koniecpol.

W jesiennych wyborach będzie 15 okręgów 
wyborczych.







FINANSE MIASTA I GMINY KONIECPOL

Obecny budżet został zwiększony ponad dwukrotnie, tj. z około 

24 mln zł na koniec listopada 2014 r. do ponad 50 mln wydatków

planowanych na rok 2018, co świadczy o rozwoju Gminy, pomimo

ograniczeń wynikających z realizacji wcześniej programu

postępowania naprawczego.

Inwestujemy w gminę to, co wypracujemy, a długi, które zastałem,  

obejmując funkcję 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.



POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 

▪ W ostatnim okresie zgłoszono do instytucji dotujących (w 
tym krajowych) ponad 18 projektów (w tym 15 unijnych). 
11 projektów już uzyskało dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Rybactwo

i Morze.



NAJWAŻNIEJSZE 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 została dofinansowana ze środków UE w ramach RPO 

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



NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

▪ W trakcie pozostaje budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i 

sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik - I etap. 

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

2020 w kwocie: 4 573 064,24 zł.

▪ Zakończenie inwestycji 31.10.2018 r.



NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

▪ W trakcie pozostaje budowa łącznika hali sportowej z budynkiem Szkoły Podstawowej 

nr 2 przy ul. Szkolnej 17.

▪ łącznik hali sportowej z budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 nie został zaplanowany 

przy budowie hali. Uczniowie musieli zatem wychodzić na zewnątrz, aby skorzystać z 

obiektu sportowego, co było dużym utrudnieniem przez lata. Zgodnie z 

harmonogramem – inwestycja zostanie zakończona do czerwca bieżącego roku. W 

przyszłym roku szkolnym będzie już można korzystać z funkcjonalnego przejścia 

pomiędzy budynkami. 

▪ Termin wykonania inwestycji 

do 29.06.2018 r.



INWESTYCJE

▪ W trakcie pozostaje realizacja projektu pn. 

„Rewitalizacja zdegradowanego budynku 

ochotniczej straży pożarnej położonego w 

Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum 

Społeczno-Kulturalnego”

Zadanie współfinansowane jest 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 (95% wszystkich 

poniesionych kosztów kwalifikowanych).



INWESTYCJE

▪ Opracowano dokumentację projektową dla kolejnych kilometrów sieci 

wodociągowej w ramach zadania: 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
Świetlica posłuży najmłodszym

Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego przy ul. Szkolnej 17 na potrzeby świetlicy 

środowiskowej

Gmina Koniecpol uzyskała na początku 2018 roku kolejną bezzwrotną dotację w wysokości 245 
888,50 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w ramach 
działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 - 2020.
Budynek ma być jak nowy i prace obejmują: ocieplenie ścian i stropodachu wraz z wykonaniem 
nowej elewacji, wymianę części stolarki okiennej, drzwiowej, posadzek i podłóg, rozbiórkę i 
budowę nowych ścianek działowych w celu wydzielenia pomieszczeń dla obsługi świetlicy i 
nowych sanitariatów, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, podestu oraz wykonanie 
nowego zadaszenia przed wejściami do budynku.
W ramach zagospodarowania terenu przyległego
przewidziano utwardzenie terenu, montaż stojaków
na rowery oraz ławek.

Termin wykonania robót do dnia 29.06.2018 r.



• W dniu 08.03.2018 r. dokonano otwarcia ofert na 
zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu przy 
zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii 
Krajowej II etap. Złożono 3 oferty.

• Planowany termin zakończenia inwestycji 
29.06.2018 r. 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze”, Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej, Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju 
kierowanych przez społeczność. 
Wysokość dofinansowania 200.000,00 zł

INWESTYCJE



Inwestycje Subregionu Północnego

W dniach 15-16 marca br. burmistrz Ryszard Suliga 
wziął udział w zebraniu gmin i powiatów, które 
podpisały partnerskie  porozumienie dotyczące 
realizacji Regionalnych  Inwestycji  Terytorialnych  
Subregionu  Północnego w ramach  Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  
na  lata 2014-2020. 

Gmina Koniecpol jest jedną z 34  jednostek 
samorządu terytorialnego  z  obszaru  Subregionu  
Północnego.

SPOTKANIE SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO



XXIV TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O 
PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I 

GMINY KONIECPOL – 10.02.2018 r.

Na Hali Sportowej uruchomiana została tablica 
świetlna ufundowana przez Burmistrza, która 
zamontowana została dzięki wysiłkom druhów 
strażaków OSP Koniecpol II



17 lutego 2018

Rozpoczęto wyburzanie budynku na 
ul. Żeromskiego, który od dawna zagrażał 

życiu i zdrowiu mieszkańców.



Nowy radiowóz dla 
Komisariatu Policji w Koniecpolu

Zakupiono kolejny oznakowany radiowóz 
dla Komisariatu Policji w Koniecpolu. 
Zakup samochodu był możliwy dzięki 
wsparciu samorządów, w tym Urzędu 
Miasta i Gminy Koniecpol, który przekazał 
fundusze na ten cel.
Samochód będzie wykorzystywany w 
codziennej służbie przez policjantów, 
dbających o bezpieczeństwo w naszej 
gminie.



ZBIÓRKA ELEKTROGRATÓW

W dniach 5 – 6 marca 2018 r. zorganizowano 
zbiórkę elektrogratów na terenie 
gminy Koniecpol.

Firma BOWI z siedzibą w 

Częstochowie odbierała 

za darmo niepotrzebne 

urządzenia RTV i AGD.



Gazeta Koniecpolska
wydanie nr 10 (74) marzec 2018 r.

7 marca ukazał się nowy numer bezpłatnego 
biuletynu informacyjnego - Gazeta Koniecpolska.

Zapraszamy do zapoznania 

się z treścią dostępną 

na stronie:

www.koniecpol.pl

http://www.koniecpol.pl/


28.02.2018 w Filharmonii Śląskiej, w Katowicach 
wręczono nagrody w Plebiscycie „Dziennika 
Zachodniego” Osobowość Roku 2017. Gmina Koniecpol 
w osobie Burmistrza Ryszarda Suligi otrzymała 
statuetkę Osobowość Roku 2017 w kategorii: 
samorządność i społeczność lokalna i na poziomie 
miejsko-powiatowym.

GMINA JEST JUŻ ROZPOZNAWALNA
NA ZEWNĄTRZ

Nominacja za zaangażowanie w rozwój 
gminy, a w szczególności za ograniczenie 
zadłużenia, ustabilizowanie budżetu i 
doprowadzenie do wyjścia Koniecpola z 
trudnej sytuacji finansowej i programu 
naprawczego. Kapituła konkursu doceniła 
również zaangażowanie w budowę wielu 
kilometrów sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej oraz zmianę wizerunku gminy 
w województwie śląskim.



Międzywojewódzki Halowy Turniej 
Piłki Nożnej Chłopców o puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

W sobotę (03.03) w hali sportowej, w Koniecpolu odbył się 
międzywojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców z 
rocznika 2006 i młodszych.



Walne zebrania OSP

W marcu odbywały się z udziałem Burmistrza 
spotkania sprawozdawcze Ochotniczych Straży 
Pożarnych:

• 3 marca – OSP Radoszewnica

• 3 marca – OSP Łuborcza

• 4 marca – OSP Okołowice

• 17 marca – OSP Stanisławice



Święto Kobiet w Gminie Koniecpol

Dzień Kobiet w Koniecpolu trwał 5 dni …. Środowisko 
kobiece Koniecpola jest bardzo liczne i realizujące się 
nie tylko w życiu prywatnym, ale podejmujące wiele 
działań społecznych i zawodowych.



Grupa Teatralna FENIKS 
występowała w gminie Poczesna

W poniedziałek (12. marca) w Domu Kultury gminy 
Poczesna odbyło się spotkanie Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku z Koniecpola i Poczesnej oraz przedstawicieli 
samorządów z obu gmin w osobach Wójta Krzysztofa 
Ujmy i Burmistrza Ryszarda Suligi.



Spektakl BABINIEC

11 marca odbył się przedpremierowy pokaz 
spektaklu BABINIEC w którym występują 
mieszkanki Koniecpola.

Premiera 
w dniu 

25 marca  2018 r.



21 marca 2018 r.
przywitanie wiosny z najmłodszymi 

mieszkańcami Koniecpola

• odwiedziny wychowanków z Przedszkola 

Niepublicznego „Jaś i Małgosia” - zwiedzanie 

budynku, życzenia świąteczne, spotkanie dzieci 

z Burmistrzem

• wizyta Burmistrza Ryszarda Suligi w Przedszkolu 

nr 2 – występ artystyczny „Witaj Wiosno!”, 

wręczenie nagród laureatom konkursu na 

książeczkę sensoryczną „Wspólnie się rozwijamy 

i pomagamy”.



22 marca 2018 r.

zamontowanie 
Godła Polski 

i Herbu Koniecpola 
na holu głównym 

budynku 

Urzędu Miasta i Gminy 
Koniecpol 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 



Do wykonania prezentacji wykorzystano zdjęcia 
z Google Grafika: https://www.google.pl/


