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Załącznik do protokołu do pkt 5. 

 

 

Podsumowanie zrealizowanych zadań z kadencji 2014-2018 

 

 

Dzisiaj przyszła pora, aby podsumować ostatnie 4 lata. 

Tym razem bez prezentacji. 

Obejmując stanowisko Burmistrza zobowiązałem się do redukcji 

zadłużenia i „wyjścia” gminy z programu naprawczego, co 

zrealizowałem. Rok 2017 był ostatnim okresem jego 

obowiązywania.  

Ponadto, mówiąc bardzo w skrócie ---------- 

 EFEKTEM PRACY W TRAKCIE NASZEJ KADENCJI jest:  

➢ Zrealizowanie wszystkich założeń programu postępowania 

naprawczego, potwierdzenie naszej wiarygodności wobec 

instytucji finansowych, które nas kontrolowały w okresie 

ostatnich lat 

 

➢ Obniżenie zadłużenia do bezpiecznego poziomu, stabilizacja 

finansów publicznych, zwiększenie ponad dwukrotnie budżetu 

naszej gminy, co świadczy o realizacji projektów i rozwoju 

 

 

➢ Pomimo ograniczeń prawnych i finansowych, podjęcie wielu 

projektów i pozyskanie środków unijnych i krajowych  
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➢ Zmiana wizerunku Koniecpola z biednej i zadłużonej gminy bez 

perspektyw na gminę nagradzaną i osiągającą sukcesy nawet 

na forum regionu  

 

 

➢ Wypracowanie dobrych relacji z władzami wojewódzkimi i 

krajowymi, ministerstwami i instytucjami publicznymi, dla 

których Koniecpol stał się partnerem . 

 

A co działo się w poszczególnych sferach życia gminy. Podzieliłem je 

na 3 części: 

 

1) INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, SPOŁECZNA, DROGI I 

KOMUNIKACJA  

 

2) PRZESTRZEŃ MIEJSKA I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW 

REKREACYJNYCH 

 

3) KULTURA, SPORT, AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  
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Krótki bilans wygląda tak: 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, SPOŁECZNA, DROGI I 

KOMUNIKACJA  

▪ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chrząstowskiej, budowa 

kanalizacji w ulicy Słowackiego, budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik 

- I etap 

 

▪ Budowa wodociągów w miejscowościach: Dąbrowa, Wólka, 

Kuźnica Grodziska, Załęże, Oblasy 

 

▪ Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Teresów do 

miejscowości Załęże 

 

▪ Budowa wodociągów z przyłączami w miejscowościach: 

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

Teodorów 

 

▪ Modernizacja oświetlenia ulicznego 

▪ Budowa nowego oświetlenia ulicznego, w tym 48 nowych 

punktów świetlnych w dzielnicy Słowik 

 

▪ Budowa i remonty istniejących dróg, w tym droga 

Stanisławice- Okołowice, Spółdzielczej w Łysinach, w Luborczy, 
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Kolonia Rudniki – Piaski, ul. Działkowej i ul. Ogrodowej, ul. 

Tartacznej, ul. Piaskowej, ul. Chrząstowskiej i ul. Zamkowej, 

drogi: Zagacie-Stefanów-Luborcza, ul. Niwa w Okołowicach, 

 

 

▪ Budowa i remonty chodników, w tym budowa drogi 

dojazdowej do przychodni zdrowia, remont chodnika na ulicy 

Robotniczej wraz z wymianą rur ciepłowniczych (odcinek od 

ulicy Zamkowej do ulicy Działkowej), remont chodnika na ulicy 

Zamkowej (odcinek od ulicy Robotniczej do ulicy 

Żeromskiego), remont chodników i parkingu przy Przedszkolu 

nr 2, remont ulicy Ogrodowej (od ul. Robotniczej do Różanej z 

wymianą rur ciepłowniczych) oraz ulicy Działkowej (od ulicy 

Robotniczej do ulicy Tartacznej), budowa chodnika na ulicy 

Stawowej, utwardzenie terenu obok cmentarza - Rynek 

 

▪ Uruchomienie nowych połączeń autobusowych pod szerokim 

hasłem „Ważna jest dobra komunikacja w gminie” 

 

▪ Modernizacja i montaż nowych przystanków autobusowych 

 

▪ Termomodernizacje i remonty budynków szkół i przedszkoli 

oraz ich otoczenia, w tym termomodernizacja i zastosowanie 

odnawialnych źródeł ciepła w Szkole Podstawowej nr 2 

 

▪ Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży 

przy ulicy Szkolnej 1 na potrzeby Centrum Społeczno-

Kulturalnego oraz  OSP Koniecpol II 

 

▪ Rewitalizacja budynku położonego przy ulicy Szkolnej 17 na 

potrzeby świetlicy środowiskowej 
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▪ Utworzenie mieszkań socjalnych - przebudowa budynku 

hotelu na mieszkania socjalne przy ulicy Tarchalskiego 

 

▪ Budowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 i halą 

sportową 

 

▪ Modernizacja placu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1  

 

▪ Wyposażenie świetlicy w miejscowości Stary Koniecpol 

 

▪ Wymiana źródeł ciepła w gminie Koniecpol w roku 2017 i 2018  

 

▪ Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest z terenu gminy Koniecpol  w roku 2016 i 

2017 
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PRZESTRZEŃ MIEJSKA I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW 

REKREACYJNYCH 

▪ Powstanie pierwszej prawdziwej przestrzeni miejskiej w 

Koniecpolu, łączącą funkcje handlowe, społeczne, rekreacyjne, 

wypoczynkowe poprzez zagospodarowanie terenu nad 

zalewem, wybudowanie drogi do przychodni i oświetlenia, 

wyburzenie budynków przy Urzędzie Gminy  

 

▪ Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Kuźnica 

Grodziska, Okołowice, Radoszewnica 

 

▪ Zagospodarowanie zalewu – etap 1 i etap II – budowa 

infrastruktury rekreacyjnej i placu zabaw 

 

▪ Budowa  altan wypoczynkowych nad zalewem 

 

▪ Uzupełnienie infrastruktury integracyjnej na Rynku – budowa 

sceny plenerowej 

 

▪ Pozyskanie inwestora prywatnego dla budowy mini-galerii 

przy ul. Armii Krajowej  
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KULTURA, SPORT, AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  

▪ Realizacja unijnych projektów społecznych pn. „Aktywizacja 

zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i 

kwalifikacji” oraz „Utworzenie świetlicy środowiskowej przy 

ulicy Szkolnej” 

 

▪ Organizacja wielu imprez kulturalnych i integracyjnych,  w tym 

znanego w regionie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 

oraz Niedzielnych Koncertów na Rynku 

 

▪ Stworzenie możliwości dla integracji międzypokoleniowej, w 

tym organizacji wspólnych warsztatów, zajęć i występów w 

nowym budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego i świetlicy 

środowiskowej przy ul. Szkolnej 

 

▪ Kultywowanie tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla 

zespołu KGW Rudniczanki 

 

▪ Scena plenerowa na Rynku miejscem letnich koncertów „Lato 

z Rybką” 

 

▪ Modernizacja remizy strażackich i przybywa sprzętu – 

zrealizowano zakup zestawów ratowniczych dla jednostek 

ochotniczych straży pożarnych 

 

▪ Pozyskano samochód pożarniczo-gaśniczy 
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▪ Utworzono Ośrodki Aktywności Lokalnej na obszarach 

wiejskich gminy 

 

 

▪ Oferta dla seniora – utworzenie Klubu Seniora Plus w budynku 

świetlicy środowiskowej, powołanie i działanie Gminnej Rady 

Seniorów 

 

▪ Rozpoczęcie projektu „Mogę - Chcę – Potrafię – Rozwój 

kompetencji cyfrowych w gminie Koniecpol” – w szczególności 

dla grupy senioralnej 

 

▪ Przygotowanie programu wdrożenia Koniecpolskiej Karty 

Seniora 

 

▪ Nasi aktorzy seniorzy osiągają sukcesy na forum powiatu 

 

▪ Podniesienie jakości usług w Urzędzie poprzez realizację 

projektu pn. „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol - 

szansą na nowoczesność” 

 

▪ Organizowanie debat społecznych 

 

▪ Organizacja wielu wydarzeń sportowych, bogata oferta zajęć 

sportowych 

 

▪ Jesteśmy nagradzaną gminą: w plebiscycie powiatowym i 

regionalnym na najlepszego włodarza. 
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Podsumowując. Wyprowadziliśmy gminę z zapaści finansowej i 

programu naprawczego. Ponadto zrealizowałem szereg ważnych 

projektów dla mieszkańców, podnoszących jakość naszego życia. 

Wiele zadań zrealizowaliśmy, część znajduje się w trakcie realizacji 

na najważniejszym etapie – rozliczenia. Kilka kolejnych jest przed 

nami, bo pozyskaliśmy dofinansowanie.   

Realizowane przedsięwzięcia i dbałość o finanse publiczne 

spowodowały, że gmina Koniecpol rozwija się. Cały czas budujemy 

najważniejszą infrastrukturę techniczną, czyli  wodociągi i 

kanalizację. Są to zadania wymagające ogromnych nakładów, a wiec 

realizację podzieliliśmy na etapy i uzależnieni jesteśmy od 

pozyskania środków zewnętrznych, uzupełniających wkład własny. 

Podnieśliśmy standard sieci drogowej, doprowadziliśmy do 

uruchomienia nowych połączeń autobusowych. 

Zagospodarowaliśmy teren przy ulicy Krajowej. W ten sposób 

powstała pierwsza prawdziwa przestrzeń miejska w Koniecpolu, 

łącząca funkcje handlowe, społeczne, rekreacyjne, wypoczynkowe. 

Oddaliśmy do użytku mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową, 

aby dodatkowe wsparcie mogły uzyskać osoby najsłabsze. 

Zrewitalizowaliśmy budynek remizy na ulicy Szkolnej, który będzie 

służył wszystkim grupom wiekowym ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży, rodzin i seniorów. 

Nie można w trakcie jednej kadencji rozwiązać wszystkich 

problemów i zrealizować wszystkie niedociągnięcia z wielu lat. 

Zadania przygotowywane i realizowane są sukcesywnie. 

Prowadzimy „Wykaz potrzeb inwestycyjnych”. Planujemy wszystkie 
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inwestycje i remonty na bieżąco, ale w miarę możliwości 

finansowych gminy i wygospodarowanych środków w budżecie. 

To, że lata 2017-2018 to bardzo intensywny okres inwestycyjny 

wynika z uwarunkowań zewnętrznych i z programu naprawczego. W 

czasie, kiedy obowiązywał nas ten program nie powinniśmy 

inwestować, ale podjęliśmy trud przygotowania projektów i 

zdobycia dofinansowania wraz z zabezpieczeniem wkładu 

własnego.    


