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Program Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016-2023 został opracowany w ramach projektu 
pn. Rewitalizacja Gminy Smyków dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna. 
 
Opracowano na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji  
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015 
 
Dokument przygotowany przez Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji powołany zarządzenie Wójta nr 
37/2016 z dnia 18 maja 2016r. w składzie: 

1. Radosław Orzelski – przewodniczący, 
2. Sylwia Dulewicz. 

 
Firma koordynująca prace nad dokumentem:  
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Wstęp 
Gmina Smyków położona jest w południowej części powiatu koneckiego i północno-zachodniej 

części województwa świętokrzyskiego i graniczy z czterema gminami: Końskie, Stąporków, 
Radoszyce, Mniów. Siedzibą gminy jest miejscowość Smyków, która zajmuje powierzchnię 4,98 km2. 
Smyków położony jest w odległości około 29,3 km na północny - zachód od Kielc – stolicy 
Województwa Świętokrzyskiego oraz w odległości około 21 km na południe od miasta Końskie.  

Zmienia się charakter gminy Smyków – dziś nie można powiedzieć, że ma ona charakter 
rolniczy. W skutek spadku opłacalności produkcji rolnej coraz mniej gospodarstw zajmują się uprawą 
roli czy hodowlą zwierząt.  

Poniżej prezentujemy wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z procesem rewitalizacji. 
 

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące 
kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub 
środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej 
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany 
poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych 
uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także 
kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, 
organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu,  
w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.1 
 
Program Rewitalizacji inicjowany, opracowany i uchwalony przez Radę Gminy, na podstawie art. 18 
ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. 
zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-
funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów 
rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, 
stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w 
ramach rewitalizacji. 
 
Obszar programu rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 
cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne 
znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być 
podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie 
może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 
30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania 
problemów przestrzennych, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle 
powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru. 
 
Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych 
(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 
społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), 
współwystępujących z negatywnymi zjawiskami, w co najmniej jednej z następujących sfer:  
a) gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw), 
b) środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska), 
c) przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej, 

                                                 
1 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 s. 5. 
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jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego 
poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej, jakości terenów publicznych), 

d) technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,  
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych 
umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 
energooszczędności i ochrony środowiska). 

 
Przestrzeń publiczna 
To przede wszystkim miejsce spotkań wszystkich i otwartej debaty na temat dobra wspólnego. 
Przestrzeń publiczna należy do obywateli, a nie do władzy. Naczelną wartością  
w tak rozumianej przestrzeni publicznej jest debata. Mieszkańcy zabierają głos w debacie  
o przestrzeni publicznej także poprzez własne codzienne życie w niej. Warto to obserwować 
 i wspierać, a nie regulować i ograniczać. 

Aranżacja przestrzeni  
Naczelną wartością przestrzeni publicznej jest tzw. ład przestrzenny, czyli przemyślany porządek 
funkcji i form.   

 
Rewitalizacja definiowana jest, jako proces przemian społecznych, ekonomicznych 

kulturowych, środowiskowych i przestrzennych w zdegradowanych miejscowościach przyczyniający 
się do poprawy, jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego  
i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego 
i odbudowy więzi społecznych. Celem opracowania i wdrożenia programów rewitalizacji jest 
pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno – 
gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego w szczególności osób 
niepełnosprawnych.  

Podstawowym instrumentem tworzącym ramy operacyjne i płaszczyznę koordynacji działań 
rewitalizacyjnych jest program rewitalizacji, który jest opracowywany oraz przyjmowany przez 
samorząd lokalny w drodze uchwały. Jest to wieloletni program działań zmierzający do 
wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich 
dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę 
wspierania go poprzez instrumenty i narzędzia dedykowane rewitalizacji (programy unijne oraz 
krajowe) lub korzystania z preferencji w innych instrumentach (np. zwrotnych przez partnerów 
programu). 

Program Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016-2023 ma charakter zintegrowany, 
wieloaspektowy i stanowi spójny dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu 
kryzysowego najbardziej zdegradowane obszary miejscowości Smyków poprzez przedsięwzięcia 
kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenny, środowiskowy  
i kulturowy), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany. 

Realizacja programu ma umożliwić tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do 
rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za 
zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań obejmujących: 

 poprawę estetyki przestrzeni wiejskiej, 

 porządkowanie przestrzeni publicznej poprzez odpowiednie zabudowywanie pustych 
terenów w harmonii z otoczeniem, 

 rewaloryzację obiektów infrastruktury społecznej oraz budynków o wartości 
architektonicznej i znaczeniu historycznym, 

 dostosowywania infrastruktury użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Niezwykle ważnym elementem działań jest: 
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1 Zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy 
poprzez budowę i przebudowę infrastruktury (dróg, budynków, parkingów), aby dostosować się do 
działalności i potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska 
naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczo - społeczny. 
2 Współpraca różnych środowisk i instytucji na rzecz rozwiązywania problemów społecznych  
w mieście, poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości. 
3 Aktywizacja organizacji kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych dla rozwoju czy usprawnienia ich 
działalności poprzez remont lub przebudowę obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego lub 
kulturalnego. 
 
W niniejszym Programie rewitalizację będziemy rozumieć, jako złożony długofalowy proces przemian 
przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w miejscowości Smyków, przyczyniający się do 
poprawy, jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, a także do ożywienia 
gospodarczego i odbudowy więzi społecznych na obszarze poddanym rewitalizacji. Proces ten 
ukierunkowany jest na rozwój lokalny poprzez wspieranie miejscowych inicjatyw z zakresu 
infrastruktury technicznej, turystycznej, kulturalnej i społecznej, a także infrastruktury służącej 
rozwojowi gospodarczemu (przedsiębiorczości na obszarze rewitalizowanym). Aktywizacja tego 
obszaru wymaga czynnej współpracy partnerów lokalnych, zarówno władz publicznych (gminy, 
sołectwa), jak również organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych – Partnerów Programu 
Rewitalizacji przy rozwiązywaniu problemów rozwojowych oraz dla pobudzenia potencjału 
przedsiębiorczości w obszarze rewitalizowanym. 
 
W Smykowie dla przeciwdziałania degradacji społecznej i ekonomicznej miejscowości, zaplanowano 
inwestycje, które mają niejako inspirować rozwój nowych funkcji obszarów problemowych oraz 
przywracać terenom zdegradowanym, utracone funkcje społeczno - gospodarcze. Program 
Rewitalizacji ujmuje kompleksowo te zagadnienia określając konkretne działania mające na celu 
poprawę sytuacji na obszarze rewitalizowanym. 
Program Rewitalizacji określa także szczegółowe cele i kierunki rewitalizacji, które realizowane będą 
za pomocą zaplanowanych etapów i przedsięwzięć. Dokument porusza również kwestie związane  
z efektywnym wdrażaniem Programu, monitorowaniem jego skuteczności, zarządzaniem projektami 
rewitalizacyjnymi czy promocją i reklamą podejmowanych działań. 
Niniejszy Program opracowany został zgodnie z zasadami zawartymi: 

 w rozdziale 1.5.4 Umowy Partnerstwa, zatwierdzonej decyzją Komisji Europejskiej w dniu 23 
maja 2014 roku oraz  

 z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 roku w zakresie zapisów dotyczących rewitalizacji, 

 zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
z 3 lipca 2015r. 
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1 Opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 
gminy 
 

Program Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016-2023 nie jest jedynym opracowaniem, 
które dotyczy planowania strategicznego w gminie Smyków. Samorząd posiada kilka innych 
dokumentów dotyczących różnych sfer rozwoju określających sposoby, które mają sprzyjać ich 
osiągnięciu. Ważnym elementem jest umiejętne współgranie tych opracowań ze sobą. Wzajemna 
komplementarność Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami strategicznymi zarówno lokalnymi  
jak i ponadlokalnymi ma podnieść efektywność podejmowanych w jego ramach działań, a dodatkowo 
podnosi znacznie jego ogólną wartość oraz prawdopodobieństwo realizacji. Program Rewitalizacji 
jest powiązany z niżej wymienionymi dokumentami strategicznymi gminy (poz. 1-4), powiatu (poz. 5), 
województwa (poz. 6),  kraju (poz. 7-11) oraz Unii Europejskiej (poz. 12): 
1 Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022, 
2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków, 
3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Smyków, 
4 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2010-2017, 
5 Strategia Rozwoju Powiatu Koneckiego do roku 2020, 
6 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, 
7 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, 
8 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 
9 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 
10 Krajowa Polityka Miejska 2023, 
11 Narodowy Program Rewitalizacji 2022 (założenia) 
12 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjanego 
włączeniu społecznemu  
 
1 Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 
Proces rewitalizacji będzie wpisywał się w wizję rozwoju Gminy Smyków (s. 135). 
„PRZY ZAANGAŻOWANIU MIESZKAŃCÓW, SAMORZĄDOWYCH WŁADZ GMINY I POMOCY PAŃSTWA, 
GMINA SMYKÓW POPRAWIA WARUNKI ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA, STAJĄC SIĘ GMINĄ 
PRZEDSIĘBIORCZĄ, ZASPOKAJAJĄCĄ POTRZEBY MIESZKAŃCÓW W KAŻDYM WIEKU ORAZ 
POSIADAJĄCĄ ROZWINIĘTĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ, SPORTOWĄ, ZDROWOTNĄ, 
KULTURALNĄ I EDUKACYJNĄ. EFEKTEM REALIZACJI WIZJI BĘDZIE UTRZYMIANIE WZROSTU  
W ZAKRESIE LICZBY MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH GMINĘ SMYKÓW, CO BĘDZIE STANOWIŁO 
EWENEMENT W SKALI POWIATU KONECKIEGO”. 
Na s. 136 Strategii wymienia się 4 obszary priorytetowe w zakresie rozwoju Gminy: 
 
Obszar 1 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
Cel operacyjny 2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 
Cel operacyjny 3 Inwestycje w infrastrukturę kulturalną 
Cel operacyjny 4 Inwestycje w infrastrukturę oświatową 
Cel operacyjny 5 Inwestycje w infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną  
 
Obszar 2 INWESTYCJE DROGOWE 
Cel operacyjny 2 – Poprawa jakosci dróg powiatowych na terenie Gminy Smyków wraz z ich 
infrastrukturą towarzyszącą (m.in. chodniki, oswietlenie) 
 
Obszar 3 OCHRONA ŚRODOWISKA 
Cel operacyjny 2 – Poprawa dostępu mieszkańców Gminy Smyków do systemów oczyszczających 
ścieki komunalne 
Cel operacyjny 3 – Zwiększenie jakości realizacji usług komunalnych 
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Cel operacyjny 5 – OZE i EWE 
 
Obszar 4 SPOŁECZNY 
Cel operacyjny 1 - Zwiększenia liczby  działań na rzecz młodzieży do 25 roku życia 
Cel operacyjny 2 - Zwiększenie liczby inicjatyw na rzecz włączenia społecznego i walki  
z ubóstwem oraz rynku pracy 
Cel operacyjny 3 – Zwiększenie form pomocy dla osób z problamami alkoholowymi i/lub 
nadużywającym przemocy w rodzinie  
Cel operacyjny 4 - Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym w zakresie gospodarki 
odpadami 
Cel operacyjny 5 - Efektywna informacja i promocja Gminy 
Cel operacyjny 6 - Współpraca i wsparcie organizacji pozarządowych 
Cel operacyjny 7 – Zwiększenie liczby działań kulturalnych na terenie Gminy 
 
Każdy z w/w celów operacyjnych ma zdefiniowane konkretne działania, które mają je realizować. 
Proces rewitalizacji wpisuje się w kilka z nich m.in. cel  strategiczny 1- Cel operacyjny 4 (s. 143): 
5 Rewitalizacja miejscowości Smyków polegająca m.in.: 

 budowa chodników wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Smyków,  

 zagospodarowanie terenu wokół dawnego budynku Urzędu Gminy w Smykowie,  

 budowa placu zabaw, 
●    budowa centrum kulturalno-edukacyjnego w Smykowie – CKE Centrum Kształcenia  
       Edukacyjnego. 

 
Powyższe cele i zadania wpisują się w działania rewitalizacyjne jakie Gmina zamierza realizować. Proces 
rewitalizacji gminy Smyków wpłynie pozytywnie na obszar: 
- społeczny (działania rewitalizacyjne w tym zakresie będą kierowane do osób zamieszkujących obszary 
rewitalizacyjne zagrożonych wykluczeniem społecznym, modernizacja budynków pełniących funkcje 
społeczne np. kulturalne i ich ożywienie),  
- gospodarczy (powstanie nowych firm), 
- środowiskowy (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej), 
- przestrzenny (uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawa estetyki). 

 

Zdjęcie 1: Teren rekreacyjny obok Boiska Orlik w Smykowie 

 
Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o.  

Mapa 1 Gmina Smyków w podziale na sołectwa 
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Źródło: 

http://www.bip.smykow.pl/upload/Za%C5%82acznik%20Nr%201%20do%20Statutu%20Gminy%20Smyk%C3%B3w...pdf 

http://www.bip.smykow.pl/upload/Za%C5%82acznik%20Nr%201%20do%20Statutu%20Gminy%20Smyk%C3%B3w...pdf
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2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków 
Dokument ten (zwany dalej PGN) określa następującą wizję: „Smyków jako gmina przyjazna dla 
społeczeństwa i przedsiębiorców, dzięki zarządzaniu w sposób zrównoważony i ekologiczny, stanowi 
przykład dla gmin regionu i kraju”, zaś misją jest: „Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy 
zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki 
niskoemisyjnej na terenie Gminy Smyków” (s. 81). Z wizji i misji wynikają 2 główne cele: 
1 Wzrost efektywności energetycznej obiektów na terenie gminy 
2 Redukcja zanieczyszczeń powietrza wytwarzanych na terenie gminy 
Zgodnie z zapisami PGN-u: „Wyznaczone cele szczegółowe będą służyć realizacji wyznaczonych celów 
głównych, do których powinny dążyć władze gminy oraz wszyscy zainteresowani jej rozwojem. 
Realizacja zaplanowanych działań pozwoli na trwały wzrost gospodarczy przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiej jakości środowiska naturalnego. Oznacza to ograniczenie zapotrzebowania na 
energię końcową i pierwotną wśród wszystkich uczestników rynku” (s. 81-82). 
W ramach rewitalizacji planowana jest budowa/przebudowa oraz termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej, które będą spełniały najwyższe standardy w zakresie efektywności 
energetycznej, stąd występuje spójność w zakresie planowanych inwestycji.  

 
3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Smyków 
Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smyków” 
została przyjęta uchwała Rady Gminy Smyków nr 231/XXVIII/2014 z dnia 04 września 2014r.  
Dokument ten ujmuje cel strategiczny rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego gminy jako 
uzyskanie takiej struktury funkcjonalno-przestrzennej, która w harmonijny i zrównoważony sposób 
wykorzysta walory przyrodnicze i kulturowe oraz zasoby własne dla poprawy warunków życia 
mieszkańców oraz aktywizacji gospodarczej. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez poprawę  
i systematyczne tworzenie niezawodnie funkcjonujących systemów sieci wodno-kanalizacyjnych, 
zasilania elektroenergetycznego, gazowego i telekomunikacyjne, a także utylizacji odpadów stałych. 
Na obszarze gminy wyodrębnione zostały tereny funkcjonalne, dla których ustalono podstawowe 
przeznaczenie oraz określono ogólne zasady i wskaźniki zagospodarowania. W dokumencie 
wyodrębniono m.in. tereny pod drogi, ścieżki rowerowe oraz tereny inwestycyjne pod rozwój OZE.  
Zgodnie z prawem zapisy Programu rewitalizacji muszą być spójne z przedmiotowym Studium, stąd 
wszelkie planowane inwestycje infrastrukturalne będą uwzględniać wytyczne i zapisy Studium 
uwarunkowań.  

 
4 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2010-2017 
Dokument ten jest opracowaniem kompleksowo przedstawiającym politykę ekologiczną gminy, 
będącym aktualnym źródłem informacji o środowisku naturalnym, ale także spisem konkretnych 
zaleceń dla samorządu oraz wszystkich korzystających ze środowiska. W Programie sformułowano 
następujące priorytety ekologiczne w Gminie Smyków istotne z punktu widzenia: 
Ochrona powietrza atmosferycznego: 

 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, szczególnie pozyskiwanie energii  
z biomasy, 

 wykonywanie termomodernizacji budynków, szczególnie w obiektach użyteczności 
publicznej, 

 modernizacja oświetlenia ulicznego, 

 modernizacja lokalnych kotłowni na bardziej ekologiczne i ekonomiczne; 
 
Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi: 

 budowa systemów kanalizacji sanitarnej; 
 
Edukacja ekologiczna: 
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 prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, dotyczącej wszystkich elementów  
i uciążliwości środowiska, 

 opracowanie gminnego programu edukacji ekologicznej, 

 włączenie władz samorządowych w proces edukacji ekologicznej. 
W ramach rewitalizacji planowana jest m.in. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
w budynkach szkół w Królewcu i Miedzierzy oraz zajęcia edukacji ekologicznej w w/w szkołach dla 
dzieci. 
 
5 Strategia Rozwoju Powiatu Koneckiego do roku 2020 
Wizja powiatu: „Powiat konecki przyjaznym miejscem do zamieszkania, pracy i spędzania wolnego 
czasu”, zaś jego misją jest „Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju powiatu koneckiego  
w celu poprawy poziomu życia jego mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjału gospodarczego, 
przyrodniczo-kulturowego oraz turystycznego” (s. 167). Proces rewitalizacji Gminy Smyków wpisuje 
się w następujące cele strategiczne i operacyjne Strategii Powiatu Koneckiego: 
Sfera przestrzenno-środowiskowa: 
Cel strategiczny: Rozwój głównych gałęzi i branż stanowiących o potencjale powiatu oraz poprawa 
infrastruktury lokalnej  
Cele operacyjne:  
3. Rozwój produkcji żywności ekologicznej i stworzenie bogatej oferty produktów regionalnych. 
4. Pakietyzacja i komercjalizacja produktu turystycznego powiatu. 
6.  
W ramach procesu rewitalizacji planujemy m.in. termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej co wpłynie na „Poprawa jakości środowiska naturalnego” (cel 62) oraz stworzenie 
produktu regionalnego (cel 3)  
 

Mapa nr 1: Gmina Smyków na tle Powiatu Koneckiego 

 
Źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/mapy/swietokrzyskie/konecki.jpg 

 

                                                 
2 W nawiasach podajemy cele operacyjne wymienione w Strategii Powiatu Koneckiego 
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W strefie gospodarczo-inwestycyjnej samorząd powiatowy zamierza tworzyć warunków do rozwoju 
gospodarczego Powiatu Koneckiego (s. 169). Przynajmniej 2 cele operacyjne wpisują się  
w rewitalizację Gminy Smyków tj.  
1 Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego (w sołectwach: Smyków, Miedzierza, 
Królewiec) 
2 Zwiększenie dostępu do sieci internet (zachęcanie przedsiębiorców do świadczenia usług 
szerokopasmowego internetu). 
 
W sferze społecznej Powiat planuje poprawić warunki i jakość życia mieszkańców powiatu 
koneckiego. Właściwie rewitalizacja wpisuje się we wszystkie 5 celów operacyjnych (s. 170): 
1 Tworzenie infrastruktury dla funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego (wymiana 
komputerów w pracowniach informatycznych w szkołach w Miedzierzy i Królewcu). 
2 Rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej oraz placówek czasu wolnego (m.in. planowana jest 
rozbudowa boiska sportowego przy szkole w Miedzierzy). 
3 Wzmocnienie bazy oświatowej i szkoleniowej umożliwiającej dostęp do wykształcenia i zwiększenie 
kwalifikacji (w ramach rewitalizacji planowana jest budowa budynku edukacyjnego w sołectwie 
Smyków na działce po lewej stronie obok budynku Urzędu Gminy – zob. poniższe zdjęcie). 
 

Zdjęcie 2: Urząd Gminy w Smykowie 

 
Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o.  

 
4 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia (w rewitalizacji planujemy uruchomić nowego usługi  
w Ośrodku Zdrowia w Smykowie).  
5 Wyrównanie poziomu infrastruktury społecznej pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi (cel ten 
zostanie zrealizowany m.in. poprzez modernizację budynków szkół w Miedzierzy/Królewcu oraz 
budowę budynku edukacyjnego w Smykowie). 
 
Obszar 4 Strefa bezpieczeństwa publicznego (s. 172) 
Cel strategiczny: bezpieczny powiat konecki  
1 Dążyć do minimalizacji zagrożeń przestępczością kryminalną, zagrożeniami patologami takimi jak: 
narkomania, alkoholizm, przemoc w rodzinie. 
2 Minimalizacja wybryków chuligańskich i wandalizmu. 
3 Eliminowanie zagrożeń dzieci i młodzieży polegające na zaniedbaniach rodzinnych  
i wychowawczych.  
4 Dążenie do ograniczania wypadków drogowych.  
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Na terenie sołectwa Smyków planujemy budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych co zwiększy 
bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci, zaś w szkołach będą wdrażane programy nakierowane na 
szeroko rozumianą profilaktykę.  
 
6 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020  
Aktualizacja Strategii Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 została przyjęta uchwałą Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego nr XXXIII/589/13 z dnia 16 lipca 2013r.  
Rewitalizacja Gminy Smyków wpisuje się w cel strategiczny 5: Koncentracja na rozwoju obszarów 
wiejskich. Wg Strategii Rozwoju Województwa realizacja tego celu powinna obejmować rozwój usług 
publicznych (s. 40-41), w tym: 

 poprawę dostępności i jakości opieki medycznej na terenach wiejskich – planujemy 
uruchomienie nowych usług medycznych, 

 zwiększenie dostępności i jakości usług edukacyjnych (w tym edukacji przedszkolnej) – 
planujemy budowę nowego przedszkola w sołectwie Smyków – stanowiącym centrum 
Gminy; 

 poprawę dostępności i jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – w ramach rewitalizacji 
zostanie zmodernizowane boisko przyszkolne w Miedzierzy oraz wybudowana nowa 
infrastruktura rekreacyjna w Smykowie. 

 
Mapa nr 2: Gmina Smyków na tle Województwa Świętokrzyskiego 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Cel strategiczny 5 jest także realizowani poprzez rozwój funkcji pozarolniczych, tj. m.in.: 

 rozwój agroturystyki, która w przypadku województwa świętokrzyskiego jest jednym  
z wiodących turystycznych obszarów produktowych, stwarzających możliwości zwiększenia 
dochodów społeczności lokalnej, 

 wsparcie przekwalifikowania siły roboczej pod kątem wymogów gospodarki i rynku pracy; 

 wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii, w szczególności wykorzystujących biomasę. 
W/w działania są także ujęte w Programie Rewitalizacji dla Gminy Smyków. 
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7 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie  
Najważniejszym celem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jest wykorzystanie specyficznych 
atutów (tzw. potencjałów rozwojowych), które ma każdy obszar Polski, dla osiągnięcia celów rozwoju 
kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności. 

Mapa nr 3: 
Gmina 

Smyków na tle 
kraju 

 

Źródło: http://www.kwiatek.krakow.pl/skalbmierz/mapa2.htm 

 
Chodzi o politykę rozwoju „szytą na miarę” konkretnej części naszego kraju. Strategia mówi o tym, że 
„środki na rozwój trzeba inwestować tak, by wspierały mocne stron danego obszaru, dawały szansę 
na wzrost gospodarczy i większe zatrudnienie oraz niwelowały różnice w poziomie rozwoju”.  
Strategia wyznacza też trzy cele szczegółowe. Dotyczą one: 

 wzrostu konkurencyjności regionów (chodzi o rozwijanie potencjałów największych miast  
i otaczających je gmin oraz tworzenie warunków do korzystania z tego rozwoju przez 
pozostałe obszary.  

 niwelowania różnic w rozwoju poszczególnych obszarów kraju (chodzi szczególnie o obszary 
wiejskie o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług, miasta, które tracą 
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, np. niektóre byłe stolice województw, 
obszary przygraniczne czy te części Polski, które nie mają nowoczesnej sieci drogowej czy 
kolejowej), 

 sprawnego zarządzania polityką rozwoju (m.in. większa rola województw w prowadzeniu 
polityki rozwoju, nowe narzędzia polityki regionalnej – kontrakty terytorialne, obserwatoria 
terytorialne, krajowe i regionalne fora terytorialne). 

SMYKÓW 
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Program Rewitalizacji dąży do wzrostu konkurencyjności Gminy Smyków poprzez wykorzystanie jej 
potencjałów, zmniejszając w ten sposób różnice w rozwoju pomiędzy obszarami wiejskimi  
a miejskimi (miasta: Koński, Stąporków, Kielce). Sam dokument przyczynia się także do 
sprawniejszego zarządzania polityką rozwoju na poziomie samorządu.  
 
8 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
Wytyczne wskazują warunki i sposoby zapewnienia komplementarności interwencji dla projektów 
rewitalizacyjnych współfinasowanych z funduszy EFRR, EFS i FS w ramach różnych celów 
tematycznych, priorytetów inwestycyjnych, zarówno w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego, jak i Krajowego Programu Operacyjnego. 
Podstawowym celem Wytycznych jest ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie projektów realizujących cele rewitalizacji. Dokumentem 
odniesienia dla Wytycznych jest Umowa Partnerstwa, która formułuje wyzwania związane  
z zapewnieniem warunków dla właściwej rewitalizacji, tj. zintegrowanego, kompleksowego oraz 
przygotowanego i prowadzonego z uwzględnieniem realnej partycypacji społecznej przeciwdziałania 
procesom degradacji obszarów dotkniętych kryzysem.  
Niniejszy Program Rewitalizacji jest opracowany z uwzględnieniem przedmiotowych wytycznych 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
 
9 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest najważniejszym dokumentem strategicznym 
w kwestii zagospodarowania przestrzennego kraju. Został on stworzony w celu zapewnienia 
efektywnego wykorzystania jego przestrzeni. Dokument zawiera cele i kierunku działań służące 
takiemu planowaniu przestrzennemu, który pozwoli na wzrost społeczno-gospodarczy państwa. Cele 
określone w dokumencie to: 
1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej 
poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego 
sprzyjającego spójności. 
2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, 
tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów 
wiejskich oraz wykorzystywanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.  
3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 
infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.  
4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości 
środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 
5. Zwiększanie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 
bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności 
obronne państwa. 
6. Przywrócenie i utrwalanie ładu przestrzennego. 
Wdrożenie działań przewidzianych w Programie Rewitalizacji Gminy Smyków wpisuje się w cele: 

 nr 2 dotyczący wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz wykorzystywania 
potencjałów w procesie zarządzania rozwojem lokalnym, 

 nr 3 ponieważ planujemy w ramach procesu rewitalizacji rozwijać infrastrukturę 
transportową, 

 nr 6, gdyż Program Rewitalizacji zakłada uporządkowanie i przywrócenie ładu przestrzennego 
na terenach pogrążonych w kryzysie.  

 
10 Krajowa Polityka Miejska 2023 
Choć sam dokument koncentruje się na rozwoju miast, można znaleźć w nim wiele inspirujących 
wskazówek, które zostały także uwzględnione w niniejszym dokumencie. Warto zwrócić uwagę, że 
Krajowa Polityka Miejska bierze pod uwagę następujące wątki tematyczne: 
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 kształtowanie przestrzeni, 

 partycypacja publiczna, 

 transport i mobilność miejska, 

 niskoemisyjność i efektywność energetyczna, 

 rewitalizacja, 

 polityka inwestycyjna, 

 rozwój gospodarczy, 

 ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, 

 demografia, 

 zarządzanie obszarami miejskimi. 
Program Rewitalizacji jako dokument planistyczny i strategiczny wpisuje się w cel strategiczny Polityki 
Miejskiej tj. „wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju 
i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców” (s. 12). Jednym z najważniejszych 
elementów branych pod uwagę w rozwoju wg Krajowej Polityki Miejskiej jest właśnie jakość życia 
mieszkańców. 

„(…) jest ona pochodną szeregu czynników ją determinujących, w tym także zrównoważonego rozwoju 
miasta oferującego wysokiej jakości miejsca pracy. Patrząc z tej samej perspektywy na całość Krajowej 
Polityki Miejskiej należy stwierdzić, że każde podejmowane działanie, tak z poziomu centralnego, jak  
i z poziomu poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego (a szczególnie władz miejskich) należy 
rozpatrywać i oceniać przez pryzmat potrzeb człowieka i jakości jego życia” (s. 15). 

Program Rewitalizacji Gminy Smyków dąży do tworzenia nowych lepszych miejsc pracy, a także 
niweluje chaos wizualny i wpływa na poprawę estetyki gminy, zwłaszcza terenów rewitalizacji. 
Wszelkie działania ujęte w Programie mają na celu podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy 
Smyków, w szczególności osób zamieszkujących obszary rewitalizacji.  
 
11 Narodowy Program Rewitalizacji 2022 (założenia) 
Jak czytamy w dokumencie (s. 2):  
„Myślą przewodnią Narodowego Planu Rewitalizacji ma być zapewnienie mu możliwie 
powszechnego charakteru tak, aby jak najszersze grono obywateli i podmiotów mogło się utożsamić 
z ideą naprawy środowiska miejskiego i włączać się lub podejmować z własnej inicjatywy działania  
w tym zakresie”.  
Niniejszy Program Rewitalizacji wpisuje się rozumienie rewitalizacji wskazanej w założeniach do 
Narodowego Programu Rewitalizacji „nie jedynie jako modernizacji w wymiarze infrastrukturalnym  
(i to dotychczas często punktowej i nieco przypadkowej), ale jako zespołu działań prowadzonych 
kompleksowo, wielowymiarowo, skoordynowanych i skoncentrowanych tematycznie  
i terytorialnie w celu osiągnięcia założonych przemian w obszarach kryzysowych” (s.3). 
Zapewniamy także udział mieszkańców gminy Smyków, zwłaszcza obszarów zdegradowanych,  
w procesie uspołecznienia procesu rewitalizacji (powołano Zespół ds. rewitalizacji w Urzędzie Gminy 
Smyków oraz Komitet rewitalizacyjny). 
 
12 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjanego 
włączeniu społecznemu  
Strategia ta jest nową długookresową strategią rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020. 
Strategia „Europa 2020” zastąpiła realizowaną w latach 2000-2010 Strategię Lizbońską i jest próbą 
odpowiedzi na słabości europejskiej gospodarki, które ujawniły się szczególnie podczas ostatniego 
kryzysu.  Jak czytamy w dokumencie (s. 12): 
„U podstaw strategii Europa 2020 powinny leżeć trzy priorytety: 
- rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 
- rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 
- bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 
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- rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim 
poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną”. 
W ramach Programu Rewitalizacji podejmujemy szereg działań wpisujących się w Strategię „EUROPA 
2020”, tj. m.in.: 

 wspieramy kształcenie i uczenie się przez całe życie, 

 tworzymy społeczeństwo cyfrowe m.in. poprzez rozwój internetu szerokopasmowego oraz 
doposażenie klasopracowni informatycznych w szkołach na terenie gminy, 

 inwestycje w energię odnawialną m.in. panele fotowoltaiczne, termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej i prywatnych,  

 zwiększenie kwalifikacji zawodowych. 
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2 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb 
rewitalizacyjnych 
 

Poniżej prezentujemy analizę ilościowo-jakościową, która ma na celu identyfikację czynników  
i zjawisk kryzysowych oraz wytypowanie sołectw, które są najbardziej dotknięte kryzysem 
społecznym oraz gospodarczym, technicznym, funkcjonalno-społecznym i/lub środowiskowym. Na 
wstępie warto zaznaczyć, że gmina znajduje się na obszarach strategicznej interwencji – gmin  
o najgorszym dostępie do usług.  
 
 

Mapa 2 Obszar realizacji inwestycji 

 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-

dokumentami/dokumenty-regionalne/item/385-mapy-obszarow-strategicznej-interwencji 
 
W wyniku diagnozy jako obszary zdegradowane (w każdym przypadku zidentyfikowano zjawiska 
kryzysowe w sferze społecznej oraz przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, 
przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej) przewidziane do objęcia programem rewitalizacji 
wyznaczono: 

 sołectwo Smyków,  

 miejscowość Królewiec, 

 miejscowość Miedzierza. 
 
 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Wyznaczając obszary zdegradowane brano pod uwagę następujące 28 wskaźników: 
 

Tabela 1 Wykaz wskaźników wziętych pod uwagę przy wyznaczaniu obszarów zdegradowanych 

 

L.p. Wskaźnik Źródło danych 

Problemy w sferze społecznej 

1 Liczba osób korzystających z pomocy GOPS w latach 2013-2015 GOPS Smyków 

2 Liczba dzieci i młodzieży korzystająca z dożywiania w latach 2013-
2015 

GOPS Smyków 

3 Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych, okresowych  
i celowych w latach 2013-2015 

GOPS Smyków 

4 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezrobocia  
w latach 2013-2015 

GOPS Smyków 

5 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu ubóstwa w latach 
2013-2015 

GOPS Smyków 

6 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu 
niepełnosprawności w latach 2013-2015 

GOPS Smyków 

7 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu  długotrwałej lub 
ciężkiej choroby w latach 2013-2015 

GOPS Smyków 

8 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu  bezradności  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2013-2015 

GOPS Smyków 

9 Liczba przestępstw w poszczególnych sołectwach Gminy Smyków 
w latach 2011-2015 

Posterunek Policji  
w Radoszycach 

10 Liczba wykroczeń  w poszczególnych sołectwach Gminy Smyków 
w latach 2011-2015 

Posterunek Policji  
w Radoszycach 

11  Liczba sołectw, w których nastąpił spadek liczby mieszkańców lub 
zwiększenie liczby mieszkańców było mniejsze niż średnia dla 

sołectwa 

Ewidencja ludności 
Urząd Gminy 

Smyków 

12 Liczba bezrobotnych w latach 2013-2015 PUP Końskie 

Problemy w sferze środowiskowej 

1 Liczba kilogramów azbestu pozostająca do utylizacji Urząd Gminy 
Smyków 

2 Liczba sołectwa na terenie, których występuje obszar NATURA 
2000 

Geoserwis 

3 Liczba sołectw na terenie, których występują pomniki przyrody Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

Problemy w sferze gospodarczej  

1 Liczba sołectw, w których liczba zarejestrowanych firm  
w Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

(CEiDG) jest poniżej średniej dla sołectwa 

CEiDG 

Problemy w sferze technicznej 

1 Liczba sołectw, w których istnieje potrzeba budowy lub 
modernizacji infrastruktury szkolnej 

Strategia Rozwoju 
Gminy Smyków na 

lata 2015-2022 

2 Liczba sołectw, w których Istnieje potrzeba budowy lub 
adaptacji/doposażenie infrastruktury zdrowotnej 

Strategia Rozwoju 
Gminy Smyków na 

lata 2015-2022 

3 Liczba sołectw, w których istnieje potrzeba budowy lub 
modernizacji/doposażenia infrastruktury społecznej (świetlice 

wiejskie) 

Strategia Rozwoju 
Gminy Smyków na 

lata 2015-2022 
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4 Liczba sołectw, w których istnieje potrzeba budowy lub 
modernizacji/doposażenie infrastruktury sportowej (sale 

gimnastyczne) 

Strategia Rozwoju 
Gminy Smyków na 

lata 2015-2022 

5 5 Liczba sołectw, w których występują budynki należące do 
Gminy Smyków pełniące funkcje mieszkaniowe wymagające 

termomodernizacji 

Strategia Rozwoju 
Gminy Smyków na 

lata 2015-2022 

Problemy w sferze funkcjonalno-przestrzennej 

1 Potrzeba zagospodarowania ładu przestrzennego w centrum 
sołectwa 

Strategia Rozwoju 
Gminy Smyków na 

lata 2015-2022 

2 Liczba sołectw, w których jest brak lub jest tylko częściowo 
wykonana kanalizacja lub przydomowe oczyszczalnie ścieków 

Urząd Gminy 
Smyków 

3 Liczba sołectw, w których istnieje potrzeba modernizacji lub 
budowy infrastruktury drogowej 

Strategia Rozwoju 
Gminy Smyków na 

lata 2015-2022 

4 Liczba sołectw, w których potrzeba modernizacji lub budowy 
boiska 

Strategia Rozwoju 
Gminy Smyków na 

lata 2015-2022 

5 Liczba sołectw na terenie, których znajdują się zabytki wpisane do 
Rejestru Zabytków 

Wojewódzki 
Konserwator 

Zabytków 

6 Liczba sołectw na terenie, których znajdują się miejsca pamięci Strategia Rozwoju 
Gminy Smyków na 

lata 2015-2022 

7 Liczba sołectw na terenie, których jest wymagana 
modernizacja/doposażenie lub budowa placu zabaw 

Strategia Rozwoju 
Gminy Smyków na 

lata 2015-2022 

Źródło: opracowanie własne 
 

Analiza ilościowa problemów w sferze społecznej  
 
Wskaźnik 1: Liczba osób korzystających z pomocy GOPS w latach 2013-2015 
Metodologia: wzięto pod uwagę, że łącznie w ciągu 3 lat skorzystało z zasiłków GOPS 1631 osób 
(osoby w poszczególnych latach mogły się powtarzać). Licząc średnią dla sołectwa podzielono 1631 
/12 sołectw co dało w zaokrągleniu 136 osób. 
 

Tabela 2  Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy GOPS w latach 2013-2015 w podziale na sołectwa 

  

   
Sołectwo 

2013 2014 2015 Razem liczba 
osób w latach 

2013-2015  
Liczba 
osób 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

Liczba 
rodzin 

1. Adamów 41 14 38 11 38 12 117 

2. Cisownik 27 11 26 10 25 10 78 

3. Kozów 60 23 62 23 52 22 174 

4. Królewiec 125 37 96 28 103 32 324 

5. Matyniów 63 27 49 20 53 25 165 

6. Miedzierza 66 27 73 32 49 21 188 

7. Przyłogi 54 23 54 22 54 21 162 

8. Salata  32 10 32 10 34 11 98 
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9. Smyków 41 13 52 28 50 14 143 

10. Stanowiska 35 11 32 21 25 7 92 

11. Trawniki 8 2 13 3 6 3 27 

12. Wólka Smolana 15 7 22 7 26 9 63 

 
  567 205 549 215 515 187 1631 

     
Średnia dla sołectwa 136 

Źródło: GOPS Smyków 
 
6 sołectw jest powyżej średniej tj.: Kozów, Królewiec, Matyniów, Miedzierza, Przyłogi i Smyków. I to 
w tych sołectwach najwięcej osób korzysta ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
Wskaźnik 2: Liczba dzieci i młodzieży korzystająca z dożywiania w latach 2013-2015 
Metodologia: wzięto pod uwagę, że łącznie w ciągu 3 lat 319 dzieci i młodzieży skorzystało  
z dożywiania (osoby w poszczególnych latach mogły się powtarzać). Licząc średnią dla sołectwa 
podzielono 319 /12 sołectw co dało w zaokrągleniu 27 osób. 
 

Tabela 3 Liczba dzieci i młodzieży korzystająca z dożywiania w latach 2013-2015  z podziałem na sołectwa 

 

L.p. Sołectwo 2013 2014 2015 Razem 

1. Adamów 11 10 11 32 

2. Cisownik 6 5 6 17 

3. Kozów 7 7 8 22 

4. Królewiec 25 23 26 74 

5. Matyniów 7 9 10 26 

6. Miedzierza 9 7 7 23 

7. Przyłogi 9 11 11 31 

8. Salata  7 7 5 19 

9. Smyków 9 10 8 27 

10. Stanowiska 8 9 10 27 

11. Trawniki 0 0 0 0 

12. Wólka Smolana 7 7 7 21 

  
105 105 109 319 

 
Średnia dla sołectwa 27 

Źródło: GOPS Smyków 
 
To dzieci i młodzież z 5 niżej wymienionych sołectw korzystała najczęściej z dożywiania:  

 Adamów, 

 Królewiec, 

 Przyłogi, 

 Smyków, 

 Stanowiska. 
 
Wskaźnik 3 Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych, okresowych, celowych w latach 2013-2015 
Metodologia: wzięto pod uwagę, że łącznie w ciągu 3 lat 369 świadczeniobiorcom przyznano zasiłki 
stałe, okresowe i celowe (osoby w poszczególnych latach mogły się powtarzać). Licząc średnią dla 
sołectwa podzielono 369 /12 sołectw co dało w zaokrągleniu 31 osób. 
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Tabela 4 Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych, okresowych, celowych w poszczególnych jednostkach 
pomocniczych Gminy Smyków 

 Sołectwo  

2013r. 2014r. 2015r. Razem 
lata 

2013-
2015 

 

Zasiłek  

 

Stały Okresowy Celowy Stały Okresowy Celowy Stały Okresowy  Celowy 

1. Adamów 2 3 3 2 2 1 2 1 3 19 

2. Cisownik 5 3 2 5 3 3 5 1 1 28 

3. Kozów 8 5 4 9 3 4 10 2 1 46 

4. Królewiec 1 7 11 0 9 12 2 5 7 54 

5. Matyniów 5 5 3 5 2 5 7 3 3 38 

6. Miedzierza 9 6 3 11 5 12 10 4 2 62 

7. Przyłogi 5 4 5 4 2 6 4 3 6 39 

8. Salata  3 0 1 4 3 1 5 1 1 19 

9. Smyków 2 2 1 3 2 2 3 3 3 21 

10. Stanowiska 2 2 0 2 2 4 1 0 1 14 

11. Trawniki 2 1 0 2 1 1 2 1 1 11 

12. 
Wólka 

Smolana 
4 1 0 

4 2 1 4 1 1 18 

 
Razem 48 39 33 51 36 52 55 25 30 369 

  
       

Średnia dla sołectwa 31 

Źródło: GOPS Smyków 
 
5 sołectw: Kozów, Królewiec, Matyniów, Miedzierza, Przyłogi jest powyżej średniej w zakresie liczby 
osób korzystających z zasiłków: stałych, okresowych i celowych.  
 
Wskaźnik 4  Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezrobocia w latach 2013-2015 
Metodologia: wzięto pod uwagę, że łącznie w ciągu 3 lat 859 osób skorzystało z zasiłku z powodu 
bezrobocia (osoby w poszczególnych latach mogły się powtarzać). Licząc średnią dla sołectwa 
podzielono 859/12 sołectw co dało w zaokrągleniu 72 osoby. W związku z tym 4 sołectwa zaznaczone 
na żółto są powyżej średniej (Adamów, Królewiec, Matyniów, Miedzierza).  

 
Tabela 5 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezrobocia w latach 2013-2015 

 

L.p. Sołectwa  2013 2014 2015 Razem 

1. Adamów 28 33 28 89 

2. Cisownik 13 13 18 44 

3. Kozów 21 17 19 57 

4. Królewiec 72 57 62 191 

5. Matyniów 47 34 39 120 

6. Miedzierza 50 43 28 121 

7. Przyłogi 22 16 18 56 

8. Salata  4 12 10 26 

9. Smyków 17 21 21 59 

10. Stanowiska 21 14 11 46 

11. Trawniki 8 10 6 24 

12. Wólka Smolana 5 12 9 26 
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Razem 308 282 269 859 

  

Średnia dla sołectwa 72 

Źródło: GOPS Smyków 
 
Wskaźnik 5  Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu ubóstwa w latach 2013-2015 
Metodologia: wzięto pod uwagę, że łącznie w ciągu 3 lat 1373 osoby skorzystało z zasiłku z powodu 
ubóstwa (osoby w poszczególnych latach mogły się powtarzać). Licząc średnią dla sołectwa 
podzielono 1373/12 sołectw co dało w zaokrągleniu 114 osób.  
 

Tabela 6 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu ubóstwa w latach 2013-2015 
 

L.p. Sołectwa  2013 2014 2015 Razem 

1. Adamów 37 30 29 96 

2. Cisownik 21 24 23 68 

3. Kozów 50 49 50 149 

4. Królewiec 110 84 95 289 

5. Matyniów 59 37 50 146 

6. Miedzierza 61 61 48 170 

7. Przyłogi 41 36 39 116 

8. Salata  16 19 20 55 

9. Smyków 39 46 47 132 

10. Stanowiska 30 25 21 76 

11. Trawniki 8 8 4 20 

12. Wólka Smolana 14 17 25 56 

 
Razem 486 436 451 1373 

  

Średnia dla sołectwa 114 

Źródło: GOPS Smyków 
 
W 6 sołectwach liczba osób korzystających z zasiłków z tytułu ubóstwa przekroczyła średnią: 

 Kozów, 

 Królewiec, 

 Matyniów, 

 Miedzierza, 

 Przyłogi, 

 Smyków. 
 
Wskaźnik 6 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu niepełnosprawności w latach 2013-2015 
Metodologia: wzięto pod uwagę, że łącznie w ciągu 3 lat 598 osób skorzystało z zasiłku z powodu 
niepełnosprawności (osoby w poszczególnych latach mogły się powtarzać). Licząc średnią dla 
sołectwa podzielono 598/12 sołectw co dało w zaokrągleniu 50 osób. Niżej zaznaczone 5 sołectw jest 
powyżej średniej (Kozów, Królewiec, Miedzierza, Przyłogi, Salata). 
 

Tabela 7 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu niepełnosprawności w latach 2013-2015 
 

L.p. Sołectwa  2013 2014 2015 Razem 

1. Adamów 9 9 13 31 

2. Cisownik 7 7 7 21 

3. Kozów 27 36 26 89 

4. Królewiec 37 45 30 112 
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5. Matyniów 7 13 19 39 

6. Miedzierza 24 31 21 76 

7. Przyłogi 11 27 32 70 

8. Salata  13 19 23 55 

9. Smyków 13 13 10 36 

10. Stanowiska 7 5 4 16 

11. Trawniki 4 4 5 13 

12. Wólka Smolana 13 14 13 40 

 
Razem 172 223 203 598 

  

Średnia dla sołectwa 50 

Źródło: GOPS Smyków 
 
Wskaźnik 7  Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby  
w latach 2013-2015 
Metodologia: wzięto pod uwagę, że łącznie w ciągu 3 lat 272 osoby skorzystało z zasiłku z powodu 
długotrwałej lub ciężkiej choroby (osoby w poszczególnych latach mogły się powtarzać). Licząc 
średnią dla sołectwa podzielono 272/12 sołectw co dało w zaokrągleniu 23 osoby. Niżej zaznaczone 5 
sołectw jest powyżej średniej (Cisownik, Królewiec, Matyniów, Przyłogi, Salata). 
 

Tabela 8 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w latach 2013-2015 
 

L.p. Sołectwa  2013 2014 2015 Razem 

1. Adamów 4 0 3 7 

2. Cisownik 9 8 8 25 

3. Kozów 4 2 2 8 

4. Królewiec 29 13 39 81 

5. Matyniów 8 9 2 19 

6. Miedzierza 0 4 1 5 

7. Przyłogi 11 12 23 46 

8. Salata  12 17 14 43 

9. Smyków 7 5 9 21 

10. Stanowiska 0 2 0 2 

11. Trawniki 0 0 0 0 

12. Wólka Smolana 0 8 7 15 

 
Razem 84 80 108 272 

  

Średnia dla sołectwa 23 

Źródło: GOPS Smyków 
 
Wskaźnik 8: Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu  bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych w latach 2013-2015 
Metodologia: wzięto pod uwagę, że łącznie w ciągu 3 lat 139 osób skorzystało z zasiłku z powodu 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (osoby w poszczególnych latach mogły się 
powtarzać). Licząc średnią dla sołectwa podzielono 139/12 sołectw co dało w zaokrągleniu 12 osób.  
 

Tabela 9 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  
w latach 2013-2015 

 

L.p. Sołectwa  2013 2014 2015 Razem 

1. Adamów 3 3 3 9 
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2. Cisownik 0 0 0 0 

3. Kozów 5 0 7 12 

4. Królewiec 8 10 11 29 

5. Matyniów 7 6 7 20 

6. Miedzierza 7 7 7 21 

7. Przyłogi 3 0 0 3 

8. Salata  5 5 7 17 

9. Smyków 5 3 0 8 

10. Stanowiska 5 5 0 10 

11. Trawniki 0 0 0 0 

12. Wólka Smolana 0 1 9 10 

 
Razem 48 40 51 139 

  

Średnia dla sołectwa 12 

Źródło: GOPS Smyków 
 
W 5 sołectwach liczba osób korzystających z zasiłków z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych przekroczyła średnią: 

 Kozów, 

 Królewiec, 

 Matyniów, 

 Miedzierza, 

 Salata. 
 
Wskaźniki 9 i 10 dot. przestępczości i wykroczeń na terenie Gminy Smyków. Ogólnie dane Policji 
prezentują się w ten sposób: 
 

Tabela 10 Przestępstwa ogółem odmontowane na terenie Gminy Smyków w latach 2011-2015 

L.p. Kategoria przestępstwa Rok 
2015 

Rok 
2014 

Rok 
2013 

Rok 
2012 

Rok 
2011 

1. Nietrzeźwi kierujący 12 18 10 30 59 

2. Znęcanie się nad osobą najbliższą  - 0 5 5 0 

3. Kradzież z włamaniem  3 5 0 6 4 

4. Wypadek drogowy 4 1 2 6 4 

5. Kradzież mienia  1 2 0 5 3 

6. Naruszenie zakazu sądowego 1 2 3 5 1 

7. Uszkodzenie mienia 1 2 2 2 1 

8. Oszustwo 2 1 3 1 0 

9. Niealimentacja 4 4 4 3 2 

10. Uszkodzenie ciała 1 1 2 1 2 

11. Spowodowanie zagrożenia dla zdrowia i życia 0 0 1 0 1 

12. Posiadanie narkotyków 1 2 1 0 1 

13. Samobójstwo 1 2 0 1 2 

14. Wyrąb drewna 2 0 1 3 1 

15. Nieumyślne spowodowanie śmierci 0 0 1 2 0 

16. Podrobienie podpisu 1 2 0 2 0 

17. Paserstwo b.d. 0 1 0 0 
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18. Kradzież dokumentu b.d. 0 1 0 0 

19. Przywłaszczenie mienia b.d. 1 0 0 0 

20. Fałszowanie znaków granicznych b.d. 0 1 0 0 

21. Groźby karalne 0 3 0 0 1 

22. Naruszenie miru domowego 1 3 0 0 1 

23. Z ustawy o rybactwie śródlądowym 0 1 0 0 0 

24. Pobicie 0 1 0 0 1 

25. Posiadanie papierosów bez akcyzy 0 1 0 0 0 

26. Znieważenie funkcjonariusza Policji 0 1 0 0 2 

27. Rozbój 0 1 0 0 0 

28. Przedłożenie dokumentu poświadczającego nieprawdę 1 0 b.d. b.d. b.d. 

29. Kierowanie pojazdem pomimo cofnięcia uprawnień 2 0 b.d. b.d. b.d. 

30. Zniesławienie  2 0 b.d. b.d. b.d. 

31. Kłusownictwo 2 0 b.d. b.d. b.d. 

32. Wypadek lotniczy b.d. b.d. b.d. 0 1 

33. Podpalenie  b.d. b.d. b.d. 0 1 

34. Uporczywe nękanie b.d. b.d. b.d. 2 0 

35. Kradzież linii telefonicznej b.d. b.d. b.d. 2 0 

36. Podrobienie oleju napędowego b.d. b.d. b.d. 2 0 

37. Korupcja  b.d. b.d. b.d. 2 0 

Źródło: Posterunek Policji w Radoszycach 
 
Wskaźnik 9 Liczba przestępstw w poszczególnych sołectwach Gminy Smyków w latach 2011-2015 
Metodologia: wzięto pod uwagę, że łącznie w ciągu 5 lat dokonano na terenie gminy 294 
przestępstw. Licząc średnią dla sołectwa podzielono 294/12 sołectw co dało w zaokrągleniu średnio 
25 przestępstw/sołectwo. 4 niżej zaznaczone sołectwa są powyżej średniej: Królewiec, Matyniów, 
Miedzierza, Smyków. 
 

Tabela 11 Liczba przestępstw w poszczególnych sołectwach Gminy Smyków w latach 2011-2015 
 

L.p.  Miejscowość 
Rok 

2015 
Rok 

2014 
Rok 

2013 
Rok 

2012 
Rok 

2011 
Razem 

1. Sołectwo Adamów 1 1 0 0 3 5 

2. 

Sołectwo Cisownik, w 
tym: 

4 3 1 2 5 

15 
Cisownik 0 0 0 1 1 

Strażnica 4 3 1 1 4 

3. Sołectwo Kozów 4 1 2 4 5 16 

4. 

Sołectwo Królewiec, 
w tym: 

14 5 7 19 14 

59 
Królewiec 8 2 7 13 10 

Królewiec Poprzeczny 4 2 0 0 0 

Piaski Królewieckie 2 1 0 6 4 

Zastawie 0 0 0 0 0 

5. 

Sołectwo Matyniów, 
w tym: 

0 5 4 8 8 
25 

Matyniów 0 2 3 8 6 
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Świnków 0 3 1 0 2 

6. 

Sołectwo Miedzierza, 
w tym: 

5 12 6 14 18 

55 Miedzierza 4 7 2 11 15 

Pokoradz 1 2 2 1 1 

Rozgół 0 3 2 2 2 

7. Sołectwo Przyłogi 2 5 4 2 5 18 

8. 

Sołectwo Salata, w 
tym: 

4 4 1 5 7 

21 
Salata 4 4 1 4 7 

Muszczarz 0 0 0 1 0 

9. Sołectwo Smyków 7 9 11 17 14 58 

10. Sołectwo Stanowiska 0 3 1 2 6 12 

11. Sołectwo Trawniki 0 1 0 1 1 3 

12. 

Sołectwo Wólka 
Smolana, w tym: 

0 3 0 3 1 

7 
Wólka Smolana 0 1 0 3 1 

Kawęczyn 0 2 0 0 0 

RAZEM 41 52 37 77 87 294 

  
Średnia dla sołectwa 25 

Źródło: Posterunek Policji w Radoszycach 
 
10 Liczba wykroczeń w poszczególnych sołectwach Gminy Smyków w latach 2011-2015 
Metodologia: wzięto pod uwagę, że łącznie w ciągu 5 lat dokonano na terenie gminy 395 wykroczeń. 
Licząc średnią dla sołectwa podzielono 395/12 sołectw co dało w zaokrągleniu średnio 33 
wykroczenia/sołectwo. 4 niżej zaznaczone sołectwa są powyżej średniej: Królewiec, Miedzierza, 
Salata, Smyków. 

 
Tabela 12 Liczba wykroczeń w poszczególnych sołectwach Gminy Smyków w latach 2011-2015 

 

L.p.  Miejscowość 
Rok 

2015 
Rok 

2014 
Rok 

2013 
Rok 

2012 
Rok 

2011 
Razem 

1. Sołectwo Adamów 1 4 1 0 2 8 

2. 

Sołectwo Cisownik, w tym: 1 0 1 0 0 

2 Cisownik 0 0 1 0 0 

Strażnica 1 b.d. b.d. b.d. b.d. 

3. Sołectwo Kozów 3 3 1 2 2 11 

4. 

Sołectwo Królewiec, w tym: 8 17 14 6 17 

62 

Królewiec 6 12 11 3 16 

Królewiec Poprzeczny 0 1 0 0 0 

Piaski Królewieckie 2 4 2 3 1 

Zastawie 0 0 1 0 0 

5. 

Sołectwo Matyniów, w tym: 3 2 2 5 6 

18 Matyniów 2 1 2 1 6 

Świnków 1 1 0 4 0 

6. 
Sołectwo Miedzierza, w tym: 14 12 6 9 5 

46 
Miedzierza 10 5 2 6 5 
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Pokoradz 3 b.d. b.d. b.d. b.d. 

Rozgół 1 7 4 3 0 

7. Sołectwo Przyłogi 3 6 1 6 9 25 

8. 

Sołectwo Salata, w tym: 14 13 5 1 6 

39 Salata 14 13 5 1 6 

Muszczarz b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

9. Sołectwo Smyków 44 61 38 20 9 172 

10. Sołectwo Stanowiska 0 0 1 3 4 8 

11. Sołectwo Trawniki 1 b.d. b.d. b.d. b.d. 1 

12. 

Sołectwo Wólka Smolana, w tym: 0 2 0 1 0 

3 Wólka Smolana 0 1 0 1 0 

Kawęczyn 0 1 0 0 0 

RAZEM 92 120 70 53 60 395 

  
Średnia dla sołectwa 33 

Źródło: Posterunek Policji w Radoszycach 
 
11 Liczba sołectw, w których nastąpił spadek liczby mieszkańców lub zwiększenie liczby 
mieszkańców było mniejsze niż średnia dla sołectwa 
Metodologia: wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców na koniec 2000 i 2015 i porównano je ze sobą. 
Liczba mieszkańców gminy w tym okresie zwiększyła się łącznie o 465 osób. Licząc średnią dla 
sołectwa podzielono 465/12 sołectw co dało w zaokrągleniu średnio 39 osób/sołectwo. 8 niżej 
zaznaczonych sołectw jest poniżej tej średniej: Adamów, Cisownik, Matyniów, Przyłogi, Salata, 
Stanowiska, Trawniki, Wólka Smolana.   
 

Tabela 13 Liczba sołectw, w których nastąpił spadek liczby mieszkańców lub zwiększenie liczby mieszkańców 
było mniejsze niż średnia dla sołectwa 

 

Sołectwo 2015 2000 Wzrost/spadek (-) 

Adamów 223 185 38 

Cisownik 147 139 8 

Kozów 369 326 43 

Królewiec 796 668 128 

Matyniów 333 309 24 

Miedzierza 469 429 40 

Przyłogi 438 406 32 

Salata  244 221 23 

Smyków 427 297 130 

Stanowiska 256 237 19 

Trawniki 79 81 -2 

Wólka Smolana 95 113 -18 

Razem 3876 3411 465 

Średnia dla sołectwa 39 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Końskich 
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12 Liczba bezrobotnych w poszczególnych sołectwach Gminy Smyków w latach 2013-2015 
Metodologia: wzięto pod uwagę, że łącznie w ciągu 3 ostatnich lat łącznie było 734 osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich (osoby w poszczególnych 
latach mogły się powtarzać). Licząc średnią dla sołectwa podzielono 734/12 sołectw co dało  
w zaokrągleniu średnio 61 osób zarejestrowanych jako bezrobotne/sołectwo.  
 

Tabela 14 Liczba bezrobotnych w Gminie Smyków z podziałem na sołectwa w latach 2013-2015 
 

L.p. Sołectwo 2013 2014 2015 Razem 

   1.               Adamów 27 22 16 65 

   2.               Cisownik 6 3 6 15 

   3.                 Kozów     25 27 19 71 

   4.               Królewiec 49 46 38 133 

   5.               Matyniów 25 19 16 60 

   6.              Miedzierza 48 31 25 104 

   7.                Przyłogi 28 23 22 73 

   8.                 Salata 14 9 10 33 

   9.                Smyków 34 27 25 86 

  10.             Stanowiska 20 22 17 59 

  11.                Trawniki 13 6 5 24 

  12.            Wólka Smolana 1 6 4 11 

 
Razem 290 241 203 734 

  
Średnia dla sołectwa 61 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Końskich 
 
W 6 sołectwach liczba osób zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne przekroczyła średnią 
dla sołectwa: 

 Adamów, 

 Kozów, 

 Królewiec, 

 Miedzierza, 

 Przyłogi, 

 Smyków.
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Tabela 15 Podsumowanie problemów w sferze społecznej 
 

L.p. Sołectwo/wskaźnik

1 Liczba 

osób 

korzystającyc

h z pomocy 

GOPS w 

latach 2013-

2015

2 Liczba 

dzieci  i  

młodzieży 

korzystająca  

z 

dożywiania  

w latach 

2013-2015

3 Liczba osób 

korzystająca  z 

zas i łków 

stałych, 

okresowych i  

celowych w 

latach 2013-2015

4  Liczba osób 

korzystająca  z 

zas i łków z 

powodu 

bezrobocia  w 

latach 2013-

2015

5  Liczba osób 

korzystająca  z 

zas i łków z 

powodu 

ubóstwa w 

latach 2013-

2015 

6  Liczba osób 

korzystająca  z 

zas i łków z 

powodu 

niepełnosprawn

ości  w latach 

2013-2015 

7  Liczba osób 

korzystająca  z 

zas i łków z 

powodu  

długotrwałej lub 

ciężkiej choroby w 

latach 2013-2015

8 Liczba osób 

korzystająca  z 

zas i łków z powodu  

bezradności  w 

sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych w 

latach 2013-2015

9 Liczba 

przestępstw w 

poszczególnych 

sołectwach Gminy 

Smyków w latach 

2011-2015

10 Liczba 

wykroczeń  w 

poszczególnyc

h sołectwach 

Gminy Smyków 

w latach 2013-

2015

11 Liczba sołectw, 

w których nastąpi ł 

spadek l iczby 

mieszkańców lub 

zwiększenie l iczby 

mieszkańców było 

mniejsze niż 

ś rednia  dla  

sołectwa

12 Liczba 

bezrobotnych w 

latach 2013-2015

RAZEM

1. Adamów 1 1 1 1 4

2. Cisownik 1 1 2

3. Kozów 1 1 1 1 1 1 6

4. Królewiec 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

5. Matyniów 1 1 1 1 1 1 1 1 8

6. Miedzierza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

7. Przyłogi 1 1 1 1 1 1 1 1 8

8. Salata 1 1 1 1 1 5

9. Smyków 1 1 1 1 1 1 6

10. Stanowiska 1 1 2

11. Trawniki 1 1

12. Wólka Smolana 1 1

Razem 6 5 5 4 6 5 5 5 4 4 8 6 63  
Źródło: opracowanie własne 

 
Najwięcej problemów społecznych odnotowano w niżej wymienionych sołectwach: 
 

L.p. Sołectwo Liczba wskaźników 
przekraczających średnią 

1 Królewiec 11 

2 Miedzierza 9 

3 Matyniów 8 

4 Przyłogi 8 

5 Smyków 6 

6 Kozów 6 
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Analiza ilościowa problemów w sferze środowiskowej 
Analizując aspekty środowiskowe wzięto pod uwagę w szczególności negatywne zjawiska dotyczące 
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska 
(zwłaszcza obszary chronione). 
 
Wskaźnik 1: Liczba kilogramów azbestu pozostająca do utylizacji 

 
Mapa nr 4 Obszary gminy Smyków na których występuje azbest  

 
Źródło: http://esip.bazaazbestowa.gov.pl/geoserwis.html 

 
Metodologia: wzięto pod uwagę, że łącznie do utylizacji pozostało jeszcze na terenie całej gminy 
1 091 069 kg azbestu. Licząc średnią dla sołectwa podzielono 1 091 069/12 sołectw co dało  
w zaokrągleniu średnio 90 922 kg azbestu/sołectwo. Powyżej średniej jest 5 sołectw: Królewiec, 
Miedzierza, Przyłogi, Salata i Stanowiska. 
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Tabela 16 Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Smyków w podziale na miejscowości 

razem
os. 

fizyczne

os. 

prawne
razem

os. 

fizyczne

os. 

prawne
razem

os. 

fizyczne

os. 

prawne

1. Sołectwo Adamów 78 716 78 716 0 2 255 2 255 0 76 461 76 461 0

Sołectwo Cisownik, w tym: 32 956 32 956 0 0 0 0 32 956 32 956 0

Cisownik 15 389 15 389 0 0 0 0 15 389 15 389 0

Strażnica 17 567 17 567 0 0 0 0 17 567 17 567 0

3. Sołectwo Kozów 95 502 91 212 4 290 11 044 6 754 4 290 84 458 84 458 0

Sołectwo Królewiec, w tym: 229 152 229 152 0 10 252 10 252 0 218 900 218 900 0

Królewiec 93 577 93 577 0 3 300 3 300 0 90 277 90 277 0

Królewiec Poprzeczny 56 452 56 452 0 1 320 1 320 0 55 132 55 132 0

Piaski Królewieckie 47 652 47 652 0 1 540 1 540 0 46 112 46 112 0

Zastawie 31 471 31 471 0 4 092 4 092 0 27 379 27 379 0

Sołectwo Matyniów, w tym: 77 682 77 682 0 3 069 3 069 0 74 613 74 613 0

Matyniów 50 017 50 017 0 1 650 1 650 0 48 367 48 367 0

Świnków 27 665 27 665 0 1 419 1 419 0 26 246 26 246 0

Sołectwo Miedzierza, w tym: 113 718 112 818 900 8 921 8 921 0 104 797 104 797 0

Miedzierza 90 926 90 026 900 7 876 7 876 0 83 050 83 050 0

Rozgół 6 259 6 259 0 0 0 0 6 259 6 259 0

Pokoradz 16 533 16 533 0 1 045 1 045 0 15 488 15 488 0

7. Sołectwo Przyłogi 155 320 155 320 0 2 475 2 475 0 152 845 152 845 0

Sołectwo Salata, w tym: 101 662 101 662 0 7 150 7 150 0 94 512 94 512 0

Salata 78 683 78 683 0 7 150 7 150 0 71 533 71 533 0

Muszczarz 22 979 22 979 0 0 0 0 22 979 22 979 0

9. Sołectwo Smyków 81 576 81 576 0 8 327 8 327 0 73 249 73 249 0

10. Sołectwo Stanowiska 110 264 110 264 0 7 138 7 138 0 103 126 103 126 0

11. Sołectwo Trawniki 39 193 39 193 0 1 485 1 485 0 37 708 37 708 0

Sołectwo Wólka Smolana, w 

tym:
37 444 37 444 0 0 0 0 37 444 37 444 0

Kawęczyn 16 258 16 258 0 0 0 0 16 258 16 258 0

Wólka Smolana 21 186 21 186 0 0 0 0 21 186 21 186 0

Razem 1 153 185 1 147 995 5 190 62 116 57 826 4 290 1 091 069 1 091 069 0

90 922Pozostało do utylizacja średnia dla sołectwa

5.

2.

4.

6.

8.

12.

zinwertaryzowano unieszkodliwiano
pozostałe do 

unieszkodliwienia 

Liczba kilogramów azbestu pozostająca do utylizacji

SołectwoL.p.

 
 
2 Liczba sołectw na terenie, których występuje obszar NATURA 2000 
Metodologia: z uwagi na cenne zasoby przyrodnicze znajdujące się na obszarach specjalnej ochrony 
NATURA 2000 uznano, że warto zwrócić uwagę na sołectwa przez które przebiegają tego typu 
obszary i wykazując je jako te, które należy chronić przed szczególną ingerencją człowieka zgodnie  
z wszelkiego rodzaju zakazami, o których mówią przepisy prawa.  
 
Na terenie gminy znajduje się fragment Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk Dolina Czarnej o kodzie 
PLH260015, który obejmuje dolinę Czarnej Koneckiej od źródeł do ujścia, z kilkoma dopływami  
i z przylegającymi do niej kompleksami łąk i stawów oraz lasami. Obszar NATURA 2000 obejmuje 
fragment sołectwa Wólka Smolana. 
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Mapa 3 Obszary chronione na terenie Gminy Smyków 

 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 
Legenda:  Rezerwaty  Parki Krajobrazowe  Parki Narodowe  Obszar Chronionego Krajobrazu  Zespoły 
Przyrodniczo Krajobrazowe  Natura 2000 – obszary ptasie  Natura 2000 Obszary siedliskowe 

 
Wskaźnik 3 Liczba sołectw na terenie, których występują pomniki przyrody 
Metodologia: podobna jak w przypadku uzasadnienia wskaźnika nr 2. 
 
Poniższa tabela zawiera informacje na temat pomników przyrody występujących na terenie Gminy 
Smyków. 

 
Tabela 17: Pomniki przyrody 

Numer 
w rej. 
RDOŚ 

Nazwa 
pomnika 
przyrody 

Data 
utworzenia 

Opis pomnika Gmina Miejscowość Nr działki 

198 głaz 
narzutowy 

02,10,1987 Głaz narzutowy o 
wymiarach: obwód- 3,10 m, 
długość 1,10 m, szerokość 
0,90 m, wysokość 0,60 m. 
Zbudowany jest z granitu 

barwy jasnoszarej i żółtawej 

Smyków Królewiec dok. 
330/1 
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drobnoziarnistego. 

Źródło: http://kielce.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody 

 
Tabela 18 Podsumowanie problemów w sferze środowiskowej 

 

L.p. Sołectwo Podsumowanie problemów w sferze środowiskowej 

1 Liczba kilogramów 
azbestu pozostająca 

do utylizacji 

2 Liczba sołectw na 
terenie, których 

występuje obszar 
NATURA 2000 

3 Liczba sołectw na 
terenie, których 

występują pomniki 
przyrody 

Razem 

1. Adamów       0 

2. Cisownik       0 

3. Kozów       0 

4. Królewiec 1     1 

5. Matyniów       0 

6. Miedzierza 1     1 

7. Przyłogi 1     1 

8. Salata  1     1 

9. Smyków     1 1 

10. Stanowiska 1     1 

11. Trawniki       0 

12. Wólka Smolana   1   1 

  5 1 1 7 

Źródło: opracowanie własne 
 

Analiza ilościowa problemów w sferze gospodarczej  
Analizując sferę gospodarczą wzięto pod uwagę negatywne zjawiska dotyczące niskiego stopnia 
przedsiębiorczości.  
 
Wskaźnik 1: Liczba sołectw, w których liczba zarejestrowanych firm w Centralnej ewidencji  
i informacji o działalności gospodarczej (CEiDG) jest poniżej średniej dla sołectwa  
 
Metodologia: wzięto pod uwagę, że łączna liczba firm zarejestrowana w CEiDG na 27.05.2016 
wynosiła 159. Licząc średnią dla sołectwa podzielono 159/12 sołectw co dało  
w zaokrągleniu średnio 13 firm/sołectwo. Z analizy wynika, że powyżej średniej jest 8 sołectw: 
Adamów, Cisownik, Matyniów, Przyłogi, Salata, Stanowiska, Trawniki, Wólka Smolana.  
 

Tabela 19 Liczba sołectw, w których liczba zarejestrowanych firm w Centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej (CEiDG) jest poniżej średniej dla sołectwa 

 

1. Sołectwo Adamów 10 

2. 

Sołectwo Cisownik, w tym: 1 

Cisownik 1 

Strażnica 2 
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3. Sołectwo Kozów 27 

4. 

Sołectwo Królewiec, w tym: 37 

Królewiec Poprzeczny 8 

Piaski Królewieckie 6 

Królewiec 21 

Zastawie 2 

5. 

Sołectwo Matyniów, w tym 10 

Matyniów 9 

Świnków 1 

6. 

Sołectwo Miedzierza, w tym 14 

Miedzierza 14 

Pokoradz 0 

Rozgół 0 

7. Sołectwo Przyłogi 10 

8. 

Sołectwo Salata, w tym 10 

Salata 10 

Muszczarz 0 

9. Sołectwo Smyków 23 

10. Sołectwo Stanowiska 14 

11. Sołectwo Trawniki 3 

12. 

Sołectwo Wólka Smolana, w tym: 0 

Kawęczyn 0 

Wólka Smolana 0 

Razem 159 

Średnia dla sołectwa 13 

Źródło: Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (CEiDG), stan na 27.05.2016 
 

Tabela 20 Podsumowanie problemów w sferze gospodarczej 

L.p. Sołectwo 

Liczba sołectw, w których liczba 
zarejestrowanych firm w Centralnej 
ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej (CEiDG) jest poniżej 

średniej 

1. Adamów 1 

2. Cisownik 1 

3. Kozów   

4. Królewiec   

5. Matyniów 1 

6. Miedzierza   

7. Przyłogi 1 

8. Salata  1 

9. Smyków   

10. Stanowiska 1 

11. Trawniki 1 

12. Wólka Smolana 1 

  
8 

Źródło: opracowanie własne 
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Analiza ilościowa problemów w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 
Analizując sferę przestrzenno-funkcjonalną wzięto pod uwagę negatywne zjawiska dotyczące 
niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu 
technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania 
rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych. 
 
W trakcie przygotowania Programu Rewitalizacji mieszkańcy w trakcie zebrań wiejskich zwracali 
uwagę na duży problem, który dotyczy znacznej części gminy (zwłaszcza sołectwa Przyłogi) dotyczący 
dostępu do bieżącej wody. Na terenie gminy w okresie letnim (susze, upały) występował problem 
związany ze stałą dostawą wody – średnie zużycie dzienne wody w gminie wynosi 600 m³ na dobę3, 
stąd istnieje potrzeba nowych odwiertów i budowy studni głębinowych (rozważane lokalizacje: 
Trawniki, Przyłogi, Piaski Królewieckie).  
 
Wskaźnik 1 Potrzeba zagospodarowania ładu przestrzennego w centrum sołectwa 
Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 sołectwem, w którym 
wskazano potrzebę zagospodarowania ładu przestrzennego w centrum jest Smyków (s. 143).  
 

Zdjęcie 3: Teren obok dawnego budynku Urzędu Gminy w Smykowie 

 
Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. luty 2015r. 

 
Wskaźnik 2 Liczba sołectw, w których brak jest lub jest tylko częściowo wykonana kanalizacja lub 
przydomowe oczyszczalnie ścieków  
Metodologia: wzięto pod uwagę czy problem dot. gospodarki ściekowej został rozwiązany. Nie 
analizuje się gospodarki wodnej, gdyż Gmina w 100% zwodociągowana. 
 

                                                 
3 Samorząd posiada magazyny wody na 450 m³, ale zapasy w nich zgromadzone wystarczają na mniej 
więcej 1,5 doby. 
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Tabela 21 Wskaźniki zwodociągowania Gminy Smyków 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary 
stan na dzień 
31.12.2015 

1. Wskaźnik zwodociągowania gminy % 100 

2. Długość sieci wodociągowej rozdzielczej km 68,76 

3. 
Podłączenia wodociągowe prowadzące do 
budynków mieszkalnych szt. 1077 

4. 
Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach 
domowych m3/mieszk./rok 19 

Źródło: Urząd Gminy Smyków, stan na koniec 2015 
 

Tabela 22 Wskaźniki skanalizowania Gminy Smyków 
 

Wyszczególnienie Jednostka miary Stan na 31.12.2014 

Wskaźnik skanalizowania gminy % 27 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej km 15,27 

Podłączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków 
mieszkalnych 

szt. 259 

Ilość zbiorników bezodpływowych na ścieki szt. 609 

Ścieki odprowadzane do kanalizacji m3 /mieszk./rok 17 474 

Źródło: Urząd Gminy Smyków, stan na koniec 2014 
 

Zdjęcie 4: Oczyszczalnia ścieków w Miedzierzy 

 
Źródło:  http://www.smykow.pl/index.php?id=28&lan=pl 

 
Tabela 23 Analiza sołectw pod kątem posiadanej infrastruktury kanalizacyjnej  

L.p. Sołectwo Czy 
obecnie 

jest 

Komentarz Czy problem 
gospodarki 

ściekowej jest 
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kanalizacja 
liniowa? 

rozwiązany? 

1 Adamów Nie Brak kanalizacji liniowej, zrealizowano  
7 przydomowych oczyszczalni ścieków 

Nie 

2 Cisownik Nie Brak kanalizacji, wykonano 4 przydomowe 
oczyszczalnie ścieków 

Nie 

3 Kozów Nie Brak kanalizacji liniowej, zrealizowano 29 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

Nie 

4 Królewiec Częściowo 
– w trakcie 

Kończy się etap kanalizowania sołectwa – 
 termin 30 listopad 2016r. 

Tak 

5 Matyniów Tak Sołectwo skanalizowane Tak 

6 Miedzierza Tak Sołectwo skanalizowane Tak 

7 Przyłogi Nie Brak kanalizacji liniowej, wykonano 25 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

Nie 

8 Salata Częściowo 
– w trakcie 

Kanalizacja- inwestycja rozpoczęta, w trakcie, 
termin 31 maja 2017r. ponadto wykonano 5 

przydomowych oczyszczalni ścieków 

Tak 

9 Smyków Częściowo I część zrobiona , zostały  tzw. Ostre Górki – tj. ok. 
30 % sołectwa Smyków. W tej części Smykowa 

wykonano 18 przydomowych oczyszczalni ścieków 

Nie 

10  Stanowiska Nie Brak kanalizacji, zrealizowano 31 przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Nie 

11 Trawniki Nie Brak kanalizacji i przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

Nie 

12 Wólka Smolana Nie Brak kanalizacji; jest 5 przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

Nie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Smyków, maj 2016 
 

Tabela 24 Wykaz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Smyków 
 

1. Sołectwo Adamów 7 

2. 

Sołectwo Cisownik, w tym: 4 

Cisownik  0 

Strażnica 4 

3. Sołectwo Kozów 29 

4. 

Sołectwo Królewiec, w tym: 9 

Królewiec Poprzeczny 0  

Piaski Królewieckie 6 

Królewiec 0  

Zastawie 3 

5. 

Sołectwo Matyniów, w tym  0 

Matyniów  0 

Świnków  0 

6. 

Sołectwo Miedzierza, w tym 1 

Miedzierza  0 

Pokoradz  0 

Rozgół 1 

7. Sołectwo Przyłogi 25 
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8. 

Sołectwo Salata, w tym 5 

Salata 4 

Muszczarz 1 

9. Sołectwo Smyków 18 

10. Sołectwo Stanowiska 31 

11. Sołectwo Trawniki  0 

12. 

Sołectwo Wólka Smolana, w tym: 8 

Kawęczyn 5 

Wólka Smolana 3 

 
Razem 137 

Źródło: Urząd Gminy Smyków, maj 2016 
 
8 sołectw zakwalifikowano jako te, które nie mają rozwiązanego problemu związanego z gospodarką 
ściekową, tj.: Adamów, Cisownik, Kozów, Przyłogi, Smyków, Stanowiska, Trawniki, Wólka Smolana. 
Dwa sołectwa (Królewiec i Salata) są w trakcie realizacji inwestycji kanalizacyjnych, stąd uznajemy, że 
problem wkrótce zostanie rozwiązany.  
 
Wskaźnik 3 Liczba sołectw, w których istnieje potrzeba modernizacji lub budowy infrastruktury 
drogowej 
Metodologia: dokonano szczegółowej analizy wszystkich dróg o statusie gminnym, powiatowym  
i krajowym (brak jest dróg wojewódzkich) pod kątem ich stanu nawierzchni i w ten sposób powstała 
lista sołectw, w których istnieje potrzeba modernizacji lub budowy infrastruktury drogowej. Poniższe 
tabele przedstawiają ogólny wykaz dróg powiatowych i gminnych oraz podział dróg wg szacunkowej 
powierzchni przebiegającej przez poszczególne sołectwa.  

 
Tabela 25: Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Smyków 

L.p. 
Aktualny numer 

drogi 
Nazwa drogi 

Długość na terenie 
Gminy [m] 

1. 0401 T Stąporków- Smyków- Radoszyce- Włoszczowa 11 087 

2. 0457 T Piekło- Kawęczyn- Miedzierza 3 431 

3. 0458 T Sielpia - Barak 3 202 

4. 0459 T Barak -Miedzierza- Smyków 3 960 

5. 0460 T Miedzierza- Cisownik- Przyłogi 5 140 

6. 0461 T Miedzierza- Matyniów- Przyłogi  5 000 

7. 0462 T Matyniów- Adamów 3 356 

8. 0463 T Piaski Królewieckie- Pieradła - Pielaki 1 200 

9. 0469 T Grzymałków- Gliniany Las - Smyków 2 870 

10. 0471 T Stanowiska-Kłucko-Filipy 2 350 

 

Razem w metrach 41 596 

Razem w kilometrach 41,59 

Źródło: Urząd Gminy Smyków marzec 2015r. 
 

Tabela 26: Wykaz dróg gminnych na terenie Gminy Smyków 

L.p. 
Aktualny numer 

drogi 
Nazwa drogi 

Długość na terenie 
Gminy 

1. 382001 T Przyłogi- Cisownik- granica gminy 1720 

2. 382002 T Kawęczyn- granica gminy 2850 

3. 382003 T Miedzierza- Pokoradz 800 



Program Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016-2023 
 

Strona 40 z 157 
  

4. 382004 T Miedzierza- Wólka Smolana- granica gminy 4000 

5. 382005 T Miedzierza- Rozgół 900 

6. 382006 T 
Salata- granica gminy(w kier. Miejsc. 
Zazdrość) 1850 

7. 382007 T Salata- Muszczarz- granica gminy 1250 

8. 382008 T Cisownik-/przez wieś/-granica gminy 2215 

9. 382009 T 
Granica gminy- Stanowiska- gr. Gminy, gr. 
Gminy Kozów 2150 

10. 382010 T Matyniów- Sachalin 950 

11. 382011 T Piaski Królewieckie- Trawniki- granica gminy 2714 

12. 382012 T Rozgół- Pokoradz 2450 

13. 382013 T Salata- Zastawie- Królewiec Poprzeczny 1460 

14. 382014 T Zastawie/przez wieś/-granica gminy 914 

15. 382015 T Kozów- Komorniki 660 

16. 382016 T Salata- Pociejów- granica gminy 400 

17. 382017 T Znajoma- Przyłogi 670 

18. 382018 T Adamów- Przyłogi 1200 

19. 382019 T Piaski Królewieckie- granica gminy 300 

20. 382020 T Stanowiska- Dąbrówki- granica gminy 680 

21. 382021 T Matyniów- Piaski 500 

22. 382022 T Stanowiska- Podłazie 300 

23. 382023 T Muszczarz- granica gminy 300 

 

Razem w metrach 31 233 

Razem w kilometrach 31,23 

Źródło: Urząd Gminy Smyków marzec 2015r 
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Mapa nr 5: Przebieg dróg na terenie gminy Smyków 

 
 

 
Tabela 27 Przebieg dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach  

L.p. Nazwa inwestycji  Sołectwa przez 
które przebiega 

droga powiatowa 

1. Modernizacja drogi powiatowej nr 0401T Stąporków-Smyków-
Radoszyce-Włoszczowa  

 całkowita długość na terenie gminy Smyków wynosi 11 km 

 na dzień 01.09.2015r. wykonano 4,6 km, pozostały odcinek 
6,4 km  

1 Przyłogi 
2 Adamów  
3 Królewiec 
4 Smyków 

5 Stanowiska 
6 Kozów 

2. Modernizacja drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków-Smyków  

 długość przebiegająca przez Gminę Smyków wynosi 2,9 km 

1 Smyków 

3. Modernizacja drogi powiatowej nr 0462T Matyniów-Adamów   

 długość na terenie Gminy Smyków wynosi 3,3 km  

1 Matyniów 
2 Adamów 

4. Modernizacja drogi powiatowej nr 0471T Stanowiska-Kłucko-Filipy  

 całkowita długość odcinka na terenie gminy Smyków wynosi 
2,3 km 

 na dzień 01.09.2015r. wykonano 1 km, pozostały odcinek 1,3 
km  

1 Stanowiska 

5. Modernizacja drogi powiatowej nr 045T Piekło-Kawęczyn-Miedzierza 
(od 0459T do 38002T)  

 długość na terenie Gminy Smyków wynosi 3,4 km, 

 do wykonania odcinek 0,7 km. 

1 Wólka Smolana 
2 Miedzierza 

6. Modernizacja drogi powiatowej 0461T Miedzierza-Matyniów-Przyłogi  

 do wykonania odcinek 2,8 km 

1 Miedzierza 
2 Matyniów 

3 Przyłogi 

Źródło:  dane Urzędu Gminy Smyków,  Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 
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Zdjęcie 5: Droga na terenie miejscowości Smyków 

 
Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. luty 2015r. 
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Tabela 28 Analiza infrastruktury drogowej w Gminie Smyków w podziale na sołectwa i drogi gminne i powiatowe wymagające modernizacji 

 

 INFRASTRUKTURA DROGOWA NA TERENIE GMINY SMYKÓW [w kilometrach] Drogi do modernizacji w poszczególnych sołectwach 

 Sołectwo Gminne Powiatowe Wojewódzkie Krajowe Razem Drogi gminne  Drogi powiatowe 

1. Adamów 0,00 3,85 0,00 0,00 3,85   Modernizacja drogi 
powiatowej nr 0401T 
Stąporków-Smyków-

Radoszyce-Włoszczowa  

Modernizacja drogi 
powiatowej nr 0462T 
Matyniów-Adamów   

2. Cisownik 3,58 2,60 0,00 0,00 6,18     

3. Kozów 0,66 2,00 0,00 0,00 2,66   Modernizacja drogi 
powiatowej nr 0401T 
Stąporków-Smyków-

Radoszyce-Włoszczowa  

4. Królewiec 2,37 4,00 0,00 2,40 8,77 Modernizacja drogi 
gminnej nr 382014T przez 
Zastawie na odcinku ok. 

900 m  

Modernizacja drogi 
powiatowej nr 0401T 
Stąporków-Smyków-

Radoszyce-Włoszczowa  

Modernizacja drogi 
gminnej 382013T przez 
Królewiec Poprzeczny  

w tym budowa chodnika 
(odcinek ok.1,46 km) 

  

5. Matyniów 1,45 1,30 0,00 0,00 2,75 Modernizacja drogi 
gminnej nr 382010T 
Matyniów-Sachalin, 

Odcinek  950 m  

Modernizacja drogi 
powiatowej nr 0462T 
Matyniów-Adamów   

Modernizacja drogi 
powiatowej 0461T 

Miedzierza-Matyniów-



Program Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016-2023 
 

Strona 44 z 157 
  

Przyłogi  

6. Miedzierza 4,20 7,20 0,00 4,20 15,60 Modernizacja i poszerzenie 
drogi gminnej nr 382005T 

Miedzierza-Rozgół na 
odcinku ok. 900 m  

Modernizacja drogi 
powiatowej nr 045T 

Piekło-Kawęczyn-
Miedzierza  

Utwardzenie drogi gminnej 
nr 382012T Rozgół - 
Pokoradz na odcinku  

ok. 1,2 km  

Modernizacja drogi 
powiatowej 0461T 

Miedzierza-Matyniów-
Przyłogi  

7. Przyłogi 3,50 3,00 0,00 0,00 6,50   Modernizacja drogi 
powiatowej nr 0401T 
Stąporków-Smyków-

Radoszyce-Włoszczowa  

Modernizacja drogi 
powiatowej 0461T 

Miedzierza-Matyniów-
Przyłogi  

8. Salata  3,90 0,00 0,00 0,80 4,70 Modernizacja dróg 
gminnych  nr 382007T i 
382006T i 382016 T na 

terenie sołectwa  Salata-
odcinek  2,6 km. 

  

9. Smyków 0,00 3,70 0,00 1,60 5,30   Modernizacja drogi 
powiatowej nr 0401T 
Stąporków-Smyków-

Radoszyce-Włoszczowa  

Modernizacja drogi 
powiatowej nr 0469T 
Grzymałków-Smyków  

10. Stanowiska 3,10 3,30 0,00 0,00 6,40 Modernizacja drogi 
gminnej nr 382020T 

Stanowiska-Dąbrówki-

Modernizacja drogi 
powiatowej nr 0401T 
Stąporków-Smyków-
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granica gminy na odcinku 
680 m  

Radoszyce-Włoszczowa  

Modernizacja drogi 
gminnej nr 382022T 

Stanowiska - Podłazie na 
odcinku  
300 m  

Modernizacja drogi 
powiatowej nr 0471T 

Stanowiska-Kłucko-Filipy  

11. Trawniki 2,70 0,00 0,00 0,00 2,70 Modernizacja drogi 
gminnej nr 382011T Piaski 

Królewieckie -Trawniki-
granica gminy na odcinku 

przechodzącym przez 
miejscowość Trawniki  

(ok. 1,2 km)  

  

12. Wólka Smolana 6,80 3,30 0,00 0,00 10,10   Modernizacja drogi 
powiatowej nr 045T 

Piekło-Kawęczyn-
Miedzierza  

  32,26 34,25 0,00 9,00 75,51     

Źródło: opracowanie Urzędu Gminy Smyków oraz na podstawie Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 
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Wskaźnik 4 Liczba sołectw, w których potrzeba modernizacji lub budowy boiska 
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 (s. 138-139) zidentyfikowano  
5 sołectw na terenie, których planowana jest modernizacja lub budowa boiska: 

 Adamów (budowa), 

 Cisownik (budowa), 

 Kozów (budowa), 

 Miedzierza (modernizacja), 

 Matyniów (budowa). 
 
Wskaźnik 5 Liczba sołectw na terenie, których znajdują się zabytki wpisane do Rejestru Zabytków 
Na terenie gminy Smyków znajdują się dwa zabytki widniejące w rejestrze zabytków województwa 
świętokrzyskiego są to: 

 Cmentarz parafialny w Miedzierzy oraz  

 cmentarz epidemiczny w Miedzierzy  – Rozgół.  
 
Wskaźnik 6 Liczba sołectw na terenie, których znajdują się miejsca pamięci 
Miejsca pamięci zlokalizowane na terenie Gminy Smyków: 

1. Pomnik ofiar egzekucji z 1940 roku w Smykowie 
2. Smyków-cmentarz leśny, miejsce egzekucji zbiorowej.  

 
Wskaźnik 7 Liczba sołectw na terenie, których jest wymagana modernizacja/doposażenie lub 
budowa placu zabaw 
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 (s. 142-143) zidentyfikowano  
6 sołectw na terenie, których planowana jest modernizacja lub budowa placu zabaw: 

 Strażnica (budowa) – sołectwo Cisownik, 

 Królewiec Poprzeczny (budowa) – sołectwo Królewiec, 

 Smyków (budowa), 

 Kozów (budowa), 

 Przyłogi (doposażenie/wymiana urządzeń), 

 Trawniki (doposażenie). 



Program Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016-2023 
 

Strona 47 z 157 
  

Tabela 29 Podsumowanie analizy ilościowej problemów w sferze funkcjonalno-przestrzennej 

 

L.p. Sołectwo

1 Potrzeba 

zagospodarowania  

ładu 

przestrzennego w 

centrum sołectwa

2 Liczba sołectw, w 

których jest brak lub 

jest tylko częściowo 

wykonana 

kanal izacja  lub 

przydomowe 

oczyszcza lnie 

3 Liczba sołectw,w których 

i s tnieje potrzeba 

modernizacji  lub budowy 

infrastruktury drogowej 

gminnej

4 Liczba sołectw, w 

których potrzeba 

modernizacji  lub budowy 

boiska

5 Liczba sołectw na 

terenie, których 

znajdują s ię zabytki  

wpisane do 

Rejestru Zabytków

6 Liczba sołectw 

na terenie, 

których znajdują 

s ię miejsca  

pamięci

7 Liczba sołectw 

na terenie, 

których jest 

wymagana 

modernizacja/do

posażenie lub 

budowa placu 

Razem

1. Adamów 1 1 1 3

2. Cisownik 1 1 1 3

3. Kozów 1 1 1 1 4

4. Królewiec 1 1 2

5. Matyniów 1 1 2

6. Miedzierza 1 1 1 3

7. Przyłogi 1 1 1 3

8. Salata 1 1

9. Smyków 1 1 1 1 1 5

10. Stanowiska 1 1 2

11. Trawniki 1 1 1 3

12. Wólka Smolana 1 1 2

1 8 11 5 1 1 6 33

Podsumowanie analizy ilościowej problemów w sferze funkcjonalno-przestrzennejPodsumowanie analizy ilościowej problemów w sferze funkcjonalno-przestrzennej

 
Źródło: opracowanie własne 
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Analiza ilościowa problemów w sferze technicznej 
Analizując sferę przestrzenno-funkcjonalną wzięto pod uwagę negatywne zjawiska dotyczące 
degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz 
niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.   
 
Wskaźnik 1 Liczba sołectw, w których istnieje potrzeba budowy lub modernizacji infrastruktury 
szkolnej 
Na terenie Gminy funkcjonują: 

 Szkoła Podstawowa w Królewcu  

 Zespół Szkół w Miedzierzy: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 

 Punkt Przedszkolny w Królewcu 

 Punkt Przedszkolny w Miedzierzy 

Metodologia: wzięto pod uwagę sołectwa, gdzie znajdują się szkoły, które wymagają modernizacji tj.: 

 Królewiec, 

 Miedzierza. 
Z uwagi na plany Gminy Smyków w zakresie budowy nowego przedszkola wzięto pod uwagę 
sołectwa, w których Gmina Smyków ma działkę inwestycyjną oraz te które znajdują się  
w centrum Gminy, aby łatwo było dowieź dzieci do budynku przedszkola. Warunki te spełnia 
sołectwo Smyków.  
 
Wskaźnik 2 Liczba sołectw, w których Istnieje potrzeba budowy lub adaptacji/doposażenie 
infrastruktury zdrowotnej 
Metodologia: Wzięto pod uwagę te sołectwa, w których znajdują się budynki, w których świadczone 
są usługi zdrowotne tj. Smyków i Przyłogi, gdzie planowana jest budowa budynku wielofunkcyjnego 
częściowo przeznaczonego pod usługi Podstawowej Opieki Zdrowotnej i rehabilitacji.  
 
Krótka charakterystyka SZOZ w Smykowie 
Na terenie miejscowości Smyków zlokalizowany jest Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz 
funkcjonuje apteka. Ośrodek Zdrowia jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00. do 
18.00. Po godzinie 18 chorzy mogą w nagłych przypadkach korzystać z pomocy lekarza albo w Izbie 
Przyjęć Szpitala Specjalistycznego Świętego Łukasza w Końskich albo w Pogotowiu Ratunkowym  
w Końskich.   

Zdjęcie 6 Budynek: Urzędu Gminy w Smykowie, Ośrodka Zdrowia oraz apteki 

 
Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 
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Obecnie ośrodek zdrowia prowadzi konsultacje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ): 

 chorób wewnętrznych - 3 lekarzy 

 lekarz medycyny rodzinnej - 1 

 lekarz medycyny pracy - 1 

 pediatra – 1 
Lekarze specjaliści (po 1): neurolog, rehabilitacji medycznej, ginekolog, dermatolog oraz 

 położna – 1 

 pielęgniarki – 5 

 fizjoterapeuci – 5. 
 
Liczba osób zapisanych do Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smykowie  
w podziale na grupy wiekowe (stan na 30.04.2015r.): 

 0-6 lat – 172 chłopców, 189 dziewczynek 

 7-15 lat – 258 chłopców, 276 dziewczynek 

 16-19 lat – 126 mężczyzn, 75 kobiet 

 20-65 – 2030 mężczyzn, 1706 kobiet 

 Powyżej 65 lat: 289 mężczyzn, 469 kobiet 
Razem (5590 osób): 2875 mężczyzn, 2715 kobiet 
 
Wskaźnik 3 Liczba sołectw, w których istnieje potrzeba budowy lub modernizacji/doposażenia 
infrastruktury społecznej (świetlice wiejskie) 
Na terenie gminy funkcjonuje 5 świetlic wiejskich: w Miedzierzy, Królewcu, Przyłogach, Smykowie  
i Kozowie. W wyniku analizy zadań w sferze infrastruktury kulturalnej wymienionych w Strategii 
Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 jako sołectwa, gdzie istnieje potrzeba budowy lub 
modernizacji/doposażenia świetlicy wiejskiej wymieniono: 

 Adamów (budowa wraz z zakupem gruntu), 

 Salata (budowa wraz z zakupem gruntu – Gmina posiada już projekt budowlany i zakupiła 
grunt) 

 Przyłogi (budowa), 

 Stanowiska (budowa – Gmina posiada już projekt budowlany), 

 Miedzierza (modernizacja i doposażenie), 

 Smyków (doposażenie), 

 Królewiec (doposażenie). 
 
Wskaźnik 4 Liczba sołectw, w których Istnieje potrzeba budowy lub modernizacji/doposażenie 
infrastruktury sportowej (sale gimnastyczne) 
W wyniku analizy zadań w sferze infrastruktury sportowej (sale gimnastyczne) w Strategii Rozwoju 
Gminy Smyków na lata 2015-2022 wymieniono zadanie do realizacji pn. Rozbudowa obiektów 
sportowych przy Zespole Szkół w Miedzierzy (m.in. boisko gminne do gry w piłkę nożną  
z nawierzchnią z naturalnej trawy dla klubu sportowego). W związku z tym jedynym sołectwem,  
w którym planowana jest modernizacja infrastruktury sportowej kubaturowej jest Miedzierza. 
 
Wskaźnik 5 Liczba sołectw, w których występują budynki należące do Gminy Smyków pełniące 
funkcje mieszkaniowe wymagające termomodernizacji  
 
W posiadaniu Gminy znajdują się 2 budynki mieszkalne (w miejscowości Smyków). Budynek po byłej 
lecznicy zwierząt (agronomówka) w Smykowie wymaga termomodernizacji. 
 
 



Program Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016-2023 
 

Strona 50 z 157 
  

 
Tabela 30 Podsumowanie analizy ilościowej problemów w sferze technicznej 

L.p. Sołectwo

1 Liczba sołectw, w 

których is tnieje 

potrzeba budowy 

lub modernizacji  

infrastruktury 

szkolnej

2 Liczba sołectw, w 

których Is tnieje 

potrzeba budowy 

lub 

adaptacji /doposaże

nie infrastruktury 

zdrowotnej

3 Liczba sołectw, w których 

i s tnieje potrzeba budowy 

lub 

modernizacji /doposażenia  

infrastruktury społecznej 

(świetl ice wiejskie)

4 Liczba sołectw, w 

których Is tnieje potrzeba 

budowy lub 

modernizacji /doposażeni

e infrastruktury sportowej 

(sa le gimnastyczne)

5 Liczba sołectw, w których 

występują budynki  na leżące 

do Gminy Smyków pełniące 

funkcje mieszkaniowe 

wymagające 

termomodernizacji  

Razem

1. Adamów 1 1

2. Cisownik 0

3. Kozów 0

4. Królewiec 1 1 2

5. Matyniów 0

6. Miedzierza 1 1 1 3

7. Przyłogi 1 1 2

8. Salata 1 1

9. Smyków 1 1 1 1 4

10. Stanowiska 1 1

11. Trawniki 0

12. Wólka Smolana 0

3 2 7 1 1 14

Podsumowanie analizy ilościowej problemów w sferze technicznej

 
Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 31 Podsumowanie problemów w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej 
 

L.p. Sołectwo Społeczne Gospodarcze
Przestrzenno-

funkcjonalne
Techniczne Środowiskowe Razem

1. Adamów 4 1 3 1 0 9

2. Cisownik 2 1 3 0 0 6

3. Kozów 6 0 4 0 0 10

4. Królewiec 11 0 2 2 1 16

5. Matyniów 8 1 2 0 0 11

6. Miedzierza 9 0 3 3 1 16

7. Przyłogi 8 1 3 2 1 15

8. Salata 5 1 1 1 1 9

9. Smyków 6 0 5 4 1 16

10. Stanowiska 2 1 2 1 1 7

11. Trawniki 1 1 3 0 0 5

12. Wólka Smolana 1 1 2 0 1 5

63 8 33 14 7 125  
 

Źródło: opracowanie własne 
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Podsumowanie diagnozy 
Analizując 28 różnych wskaźników w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 
technicznej oraz środowiskowej jako 3 sołectwa z największą liczbą problemów zidentyfikowano: 

 Smyków – 16. 

 Królewiec – 16, 

 Miedzierza – 16, 
 
I to obszary tych 3 sołectw wskazano jako obszary zdegradowane (w kryzysie) wymagające wsparcia.  
 

Tabela 32 Liczba mieszkańców Gminy Smyków – delimitacja pod kątem wyznaczenia obszarów 
zdegradowanych (w kryzysie) 

 

Liczba mieszkańców Gminy Smyków - stan na 31.12.2015r. 3876 

Limit liczby mieszkańców w rewitalizacji 30% 

Max. liczba mieszkańców w rewitalizacji 1163 

Ujęto w rewitalizacji 1150 

% 29,67% 

 

 

DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH - NIE WIĘCEJ NIŻ 30% LICZBY MIESZKAŃCÓW 
GMINY SMYKÓW 

L.p. Miejscowość RAZEM Sołectwo 
ujęte jako 

obszar 
zdegradowany 

(w kryzysie)  

1. Adamów 223   

2. Cisownik 83   

3. Kawęczyn 34   

4. Kozów 369   

5. Królewiec 393 393 

6. Królewiec Poprzeczny 153   

7. Matyniów 246   

8. Miedzierza 398 330 

9. Muszczarz 59   

10. Piaski Królewieckie 181   

11. Pokoradz 46   

12. Przyłogi 438   

13. Rozgół 25   

14. Salata 185   

15. Smyków 427 427 

16. Stanowiska 256   

17. Strażnica 64   

18. Świnków 87   

19. Trawniki 79   

20. Wólka Smolana 61   

21. Zastawie 69   
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RAZEM 3876 1150 

Źródło: opracowanie własne 
 

Tabela 33 Powierzchnia sołectw Gminy Smyków ujęta do rewitalizacji 

L.p. SOŁECTWO
Powierzchnia 

[km²]

Sołectwo ujęte jako 

obszar 

zdegradowany (w 

kryzysie) 

1. Adamów 3,72

2. Cisownik 5,24

3. Królewiec 5,99 5,99

4. Miedzierza 11,56 1,20

5. Matyniów 3,16

6. Przyłogi 6,95

7. Smyków 4,98 4,98

8. Stanowiska 2,81

9. Trawniki 0,85

10. Wólka Smolana 12,59

11. Salata 2,18

12. Kozów 2,08

62,11 12,17

Max. powierzchnia w 

rewitalizacji
20% 19,59%

12,42

Razem:

 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022, s. 31-32 oraz wyliczenia własne 

 

Jak pokazują to powyższe tabele obszar zdegradowany obejmuje: 

 1158 mieszkańców, tj. 29,88% mieszkańców Gminy oraz 

 12,17 km² powierzchni tj. 19,59 % powierzchni Gminy Smyków.  
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3 Zasięg przestrzenny obszaru/obszarów rewitalizacyjnych tj. określenie w oparciu  

o inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikacja potrzeb 

rewitalizacyjnych 
 

Mapa 4 Kolorem niebieskim zaznaczono obszar rewitalizacji nr 1 sołectwo Smyków (na tle gminy) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl 
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Mapa 5 Kolorem niebieskim zaznaczono sołectwo Królewiec (na tle gminy) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl 
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Mapa 6 Kolorem niebieskim zaznaczono sołectwo Miedzierza (na tle gminy) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl 
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Mapa 7 Kolorem pomarańczowym zaznaczono obszar rewitalizacji (na tle gminy) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl 
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4 Wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji) 
 

Celem strategicznym Programu Rewitalizacji do osiągnięcia w perspektywie roku 2023 jest: 
 
Przywrócenie ładu przestrzennego, poprawa warunków życia mieszkańców oraz ożywienie społeczno-

gospodarcze obszarów kryzysowych na terenie Gminy Smyków. 
 
Cele operacyjne: 

1. Odbudowa więzi społecznych i aktywizacja mieszkańców do realizacji w partnerstwach inicjatyw 
lokalnych. 

2. Redukcja patologii społecznych i zjawiska wykluczenia społecznego poprzez zagospodarowanie 
terenów na cele rekreacyjne, turystyczne, edukacyjne i kulturalne. 

3. Budowa obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje kulturalne /edukacyjne/ turystyczne. 
4. Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, szczególnie w sektorze usług. 
5. Poprawa poziomu bezpieczeństwa poprzez modernizację infrastruktury około drogowej. 

 
Realizacji powyższych celów służą działania (omówione w dalszej części opracowania), które są 
względem siebie komplementarne – jedno zadanie potrzebuje drugiego, aby osiągnąć zamierzone cele. 
Projekty wymienione do realizacji mają poza tym pozytywny wpływ na polityki horyzontalne Unii 
Europejskiej takie jak: politykę zatrudnienia, politykę równych szans, politykę rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego, politykę ochrony środowiska.  
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5 Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki 
działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk 
 

Rewitalizacja gminy Smyków koncentruje się na trzech głównych obszarach: 

 rozwój gospodarczy - nowe miejsca pracy oraz warunkowanie powstawania nowych podmiotów 
gospodarczych, rozpowszechnianie i ułatwianie aktywności gospodarczej (np. uatrakcyjnienie oferty 
inwestycyjnej),  

 rozwój społeczny – działania koncentrujące się na zapobieganiu patologiom  
i wykluczeniu społecznemu (przestępczości, marginalizacji, bezrobociu) oraz mające  
na celu wzrost poziomu integracji mieszkańców Smykowa, 

 rozwój infrastrukturalno - przestrzenny – remont obiektów użyteczności publicznej, dostosowanie 
infrastruktury publicznej do osób niepełnosprawnych, kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej, budowa miejsc stanowiących 
miejsce rozrywki i integracji dla mieszkańców. 

 
Dzięki podjętym działaniom zostaną osiągnięte cele społeczne, ekonomiczne, przestrzenne  

i ekologiczne: 

 Cele społeczne to przede wszystkim tworzenie nowych lub utrzymanie istniejących miejsc pracy. 
Zmierzają one do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozwój usług publicznych, tworzenie 
nowych terenów rekreacyjnych, sportowych, rozwój funkcji kulturalnych. Celem o charakterze 
społecznym może być chęć zachowania dziedzictwa kulturowego, budowa lub adaptacja budynków 
użyteczności publicznej na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne czy sportowe. Przykładem może 
być budowa chodnika lub ścieżki rowerowej poprawiającej bezpieczeństwo mieszkańców i 
jednocześnie tworzące „bodziec” do zwiększenia aktywności fizycznej.  

 Cele ekonomiczne prowadzą do pozytywnych skutków ekonomicznych takich jak: wzrost dochodu 
firm, wzrost wpływów podatkowych gminy, wzrost oddziaływania na rozwój różnych działalności 
lokalnych, rozwój funkcji ponadlokalnych w stosunku do otaczającego zaplecza. Podstawową 
korzyścią innowacyjnego zagospodarowania terenów zdegradowanych dla celów aktywności 
gospodarczej są miejsca pracy, budowa nowych tras komunikacyjnych, rozbudowa lub przebudowa 
infrastruktury także pod kątem osób niepełnosprawnych. 

 Cele ekologiczne rewitalizacji terenów zdegradowanych obejmują eliminowanie negatywnych 
oddziaływań, a także budowę lub przebudowę infrastruktury technicznej  
w zakresie ochrony środowiska na terenie zdegradowanych. 

 Cele przestrzenne prowadzą do kształtowania nowego ładu przestrzennego miejscowości. 
Wprowadzanie nowych elementów architektonicznych jest także sposobem promocji nowego 
wizerunku miejscowości Smyków. 

Dzięki projektom rewitalizacyjnym zwiększy się atrakcyjność całej miejscowości. Podejmowane 
działania promocyjne zwrócą uwagę potencjalnych inwestorów. Program Rewitalizacji będzie również 
oddziaływać pozytywnie na istniejące podmioty gospodarcze, jak również stwarzać będzie warunki do 
powstawania nowych, co z kolei będzie mieć bezpośrednie przełożenie na podniesienie, jakości życia 
mieszkańców. 
 
Celem głównym Programu Rewitalizacji jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów gminy, na których 
nasilają się niepożądane zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan  
i zagospodarowanie przestrzeni.  
Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w czterech głównych aspektach:  
- rozwój gospodarczy - tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności gospodarczej,  
- rozwój społeczny - zapobieganie patologiom społecznym (bezrobocie, ubóstwo, przestępczości, 
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marginalizacji,...),  
- rozwój infrastrukturalno - przestrzenny - zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remonty, 
modernizację i konserwację obiektów i przestrzeni publicznej oraz poprawę środowiska  
- techniczny – modernizację obiektów publicznych będących w złym stanie technicznym np. obiektów 
szkół, świetlic 
   
Cele główne: 
1. Redukcja patologii społecznych i zjawiska wykluczenia społecznego na terenach kryzysowym. 
2. Zwiększenie rozwoju gospodarczego oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców terenów 
rewitalizacyjnych 
3. Odnowienie zdegradowanych terenów  na obszarze rewitalizacji oraz nadanie im nowych funkcji. 
 
Cele szczegółowe: 
1. Ożywienie społeczno-gospodarcze. 
2. Poprawa ładu przestrzennego i estetyki Gminy Smyków. 
3. Zaadaptowanie obiektów publicznych na cele: społeczne, kulturalne i gospodarcze.  
4. Poprawa stanu infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, 
terenów zielonych, sportowych, 
5. Ochrona środowiska. 
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6 Lista planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych  
 
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji nr 
1 obejmującego sołectwo Smyków: 
 

Obszar rewitalizacji nr 1 - sołectwo Smyków Podstawowa Uzupełniająca Razem 

Liczba projektów rewitalizacyjnych 13 10 23 

Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych 4 515 000 zł 750 000 zł 5 265 000 zł 
 

PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

L.p. Sfera wraz z nazwą projektu 
Szacunkowa 

wartość 

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 800 000 zł 

1. Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy 80 000 zł 

2. Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Smykowie 320 000 zł 

3. Wdrażanie programów profilaktycznych i rozwój usług zdrowotnych 160 000 zł 

4. 
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, 
itp.) na obszarze rewitalizacji nr 1 - sołectwo Smyków 

240 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej 150 000 zł 

5. Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących  150 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 315 000 zł 

6. Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Smyków 15 000 zł 

7. EWE i OZE na budynkach użyteczności publicznej 300 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 1 750 000 zł 

8. 
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę chodników 
wzdłuż dróg powiatowych przebiegających przez miejscowość Smyków 

1 000 000 zł 

9. 
Zagospodarowanie terenu wokół obecnego i dawnego budynku Urzędu Gminy 
w Smykowie 

200 000 zł 

10. Dokończenie kanalizacji w miejscowości Smyków - Ostre Górki  200 000 zł 

11. Modernizacja drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków-Smyków na odcinku 
przebiegającym przez sołectw Smyków 

150 000 zł 

12. Modernizacja drogi powiatowej nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-
Włoszczowa na odcinku przebiegającym przez sołectw Smyków 

200 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   1 500 000 zł 

13. Budowa i doposażenie przedszkola samorządowego 1 500 000 zł 

   

 

RAZEM wartość projektów rewitalizacyjnych (lista podstawowa) 4 515 000 zł 
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Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 1 
Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Powiatowy Urząd Pracy w Końskich 
Podmioty wspomagające: 
Gmina Smyków 
Rada Sołecka  
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

W ramach projektu będą podejmowane różnego rodzaju aktywne formy 
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in. szkolenia, 
staże, kursy zawodowe, praktyki, refundacja kosztów badań lekarskich, 
itp. Problem dotyczy blisko 10% mieszkańców sołectwa Smyków. 
Potrzebę potwierdzają dane dot. bezrobocia na obszarze 1 rewitalizacji: 

 2013r.: 34 osoby, 
 2014r.: 27 osób, 
 2015r.: 25 osób. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Urząd Gminy Smyków  
Świetlica wiejska w Smykowie 

5 Szacowana wartość 80 000 zł (10 000 zł * 8 lat) 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
W ciągu 8 lat realizacji Programu rewitalizacji minimum 40 mieszkańców 
sołectwa Smyków (zakładamy średnio 5 osób rocznie) będzie miało 
możliwość skorzystać z aktywnych form wspierających zatrudnienie 
(staże, kursy zawodowe, roboty interwencyjne, praktyki, itp.) 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 listy obecności, 

 informacje uzyskiwane z Powiatowego Urzędu Pracy, 

 dane własne  Urzędu Gminy Smyków, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 2 
Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Smykowie 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 
Podmioty wspomagające: 
Gmina Smyków 
Rada Sołecka  
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt zakłada rozszerzenie działalności świetlicy w Smykowie  
o elementy środowiskowo-socjoterapeutyczne wraz z przystosowaniem 
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jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica będzie czynna średnio 
25h/tygodniowo (4h/dni powszechne i 5h/sobota i/lub niedziela -  
w zależności od potrzeb). Godziny otwarcia będą dopasowane do 
oczekiwań dzieci i młodzieży. Do każdej świetlicy będzie uczęszczało max. 
14 dzieci w wieku 6-16 lat i będzie zatrudniony 1 wychowawca. Jego 
pracę będą wspomagali wolontariusze. Wychowawca będzie pracował  
z grupą i indywidualnie z każdym dzieckiem i rodzinami (rodzicami, 
opiekunami prawnymi). Zajęcia z wychowawcą będą obejmować m.in.: 
systematyczną pomoc w nauce, nadrabianie zaległości edukacyjnych   
i odrabianie pracy domowej, gry i zabawy (ruchowe, sportowe, 
dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, interakcyjne, itp.). Oferta świetlic 
będzie też poszerzona o wydarzenia jednorazowe, tj. wycieczki 
edukacyjne (Końskie, Kielce, Sandomierz, Pacanów, Podzamcze), rajdy, 
imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, Choinka, itp.) i akcje na 
rzecz społeczności lokalnej (sprzątanie świata, pomaganie osobom 
starszym i niepełnosprawnym). Dzieci będą korzystały ze świetlic przez 
ok.4h/dziennie, często zaraz po zakończeniu lekcji, więc zapewniony im 
będzie co najmniej 1 posiłek w zależności od pory dnia i ich potrzeb 
rozwojowych. Jeśli pojawią się osoby niepełnosprawne zostaną zbadane 
ich potrzeby i zostanie zapewniony udział w zajęciach poprzez 
dostosowanie infrastruktury, sprzętu, form przekazu treści, kadry 
merytorycznej, itp.  
W świetlicy prowadzone będą zajęcia edukacyjno-rozwijające następujące 
kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie:  

 język angielski (porozumiewanie się w językach obcych)-średnio  
8 h/m-c; 

 matematyka (kompetencje matematyczne i podstawowe 
kompetencje naukowo-techniczne)- średnio 5h/m-c; 

 edukacja społeczna i obywatelska (kompetencje społeczne  
i obywatelskie)-średnio3 h/m-c. 

 
Ponadto prowadzone będą następujące zajęcia rozwojowe  
i terapeutyczne:  
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z terapeutą i pedagogiem 
prowadzone indywidulanie i grupowo dla dzieci z zaburzeniami  
i odchyleniami rozwojowymi (m.in.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, 
dyskalkulia), 
2. zajęcia z psychoterapeutą (4-6 h/m-c) prowadzone indywidualnie  
i grupowo, cel: wspieranie w dzieciach spokoju i koncentracji, 
wzmacnianie w nich samooceny, zmniejszanie ich nadmiernej 
pobudliwości, budowanie w nich pewności siebie m.in. poprzez: uczenie 
dzieci radzenie sobie w trudnych sytuacjach; wzmocnienie w dzieciach 
poczucia własnej wartości; pomaganie dzieciom w rozwiązywaniu 
kryzysów szkolnych, rodzinnych i osobistych; diagnozowanie osobowości 
dzieci oraz ich ogólnego rozwoju psychomotorycznego i możliwości 
intelektualnych; stymulowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego  
i poznawczego dzieci;  
3.zajęcia z socjoterapeutą (4-6 h/m-c)  prowadzone indywidualnie  
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i grupowo, cel: pomoc dzieciom w lepszym funkcjonowaniu  
w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej, a także uczenie dzieci 
rozpoznawania i nazywania emocji oraz pokazywanie im właściwych 
sposobów ich wyrażania i odreagowywania; kształcenie w dzieciach 
umiejętności interpersonalnych oraz dostrzeganie i spełnianie potrzeb 
własnych i drugiego człowieka; uczenie dzieci pełnienia określonych ról 
społecznych oraz kształtowanie w nich poczucia otwartości  
i szczerości, współdziałania i współpracy, nawiązywanie przyjaźni; uczenie 
dzieci różnych typów zachowań akceptowalnych społecznie, kierowania 
nimi i podejmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie.  
Ponadto przewidujemy w ramach projektu inne formy wsparcia m.in. 
wczasy socjoterapeutyczne. 
Poza w/w działalnością świetlicy będzie ona również organizowała 
różnego rodzaju festyny rodzinne, zajęcia dla wszystkich dzieci z sołectwa. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Świetlica wiejska w Smykowie 

5 Szacowana wartość 320 000 zł (40 000 zł/rocznie * 8 lat) 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem: 

 z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w procesie uczenia się 
przez całe życie – min. 14 osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci, 

 pedagogicznym i psycho-socjoterapeutycznym – min. 14 
osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci. 

 
Sposób pomiaru: 

 w świetlicy będą prowadzone dla każdego dziecka: karta pobytu  
z uaktualnianymi informacjami o postępach w nauce szkolnej, 
jego stanie zdrowia oraz aktualną ocenę jego sytuacji rodzinnej, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 3 
Wdrażanie programów profilaktycznych i rozwój usług zdrowotnych 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Smykowie  
Podmioty wspomagające: 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 
Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Świętokrzyski 
Gmina Smyków 
Rada Sołecka  
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Klub Sportowy Smyków 
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Zadanie 1: Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie. 
 
Zadanie 2: Program profilaktyki raka piersi (mammografia) 
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Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają 
jedno z poniższych kryteriów: 

 nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch 
lat; 

 otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne 
wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 
12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami 
ryzyka:  

 rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka), 
 mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2; 
 nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi 

o charakterze złośliwym. 
 
Zadanie 3: Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia) 
Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat: 

 które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat; 

 obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, 
przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem 
wysokiego ryzyka),  

 które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 
miesięcy. 

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki 
macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz 
prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem 
cytologicznym. 
 
Zadanie 4: Program badań prenatalnych 
Program adresowany jest do kobiet w ciąży spełniających co najmniej 
jedno z poniższych kryteriów: 

 wiek powyżej 35 lat; 

 wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu 
lub dziecka; 

 stwierdzenie strukturalnych aberracji chromosomowych  
u ciężarnej lub u ojca dziecka; 

 znacznie zwiększone ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego 
chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową; 

 stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG 
lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko 
aberracji chromosomowej lub wady płodu. 

 
Zadanie 5: Program profilaktyki chorób układu krążenia 
Program adresowany jest do osób które: 

 mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat ; 

 złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej; 

 u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu 
krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze 
świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu 
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krążenia, obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:  
 nadciśnienie tętnicze krwi (wartości ciśnienia tętniczego powyżej 

140/90 mmHg), 
 podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-

cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu, 
 palenie tytoniu, 
 niska aktywność ruchowa, 
 nadwaga i otyłość, 
 upośledzona tolerancja glukozy, 
 wzrost stężenia fibrynogenu, 
 wzrost stężenia kwasu moczowego, 
 nadmierny stres, 
 nieracjonalne odżywianie, 
 płeć męska, 
 obciążenia genetyczne. 

 
Zadanie 6: Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) 
Etap podstawowy adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia 
palących papierosy, w tym - w zakresie diagnostyki POChP (przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc) - do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40. 
a 65. rokiem życia, którzy: 

 nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach 
programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich trzech lat, 

 u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony 
badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby 
płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy. 

Etap specjalistyczny adresowany jest do osób uzależnionych od palenia 
tytoniu, skierowanych z etapu podstawowego programu realizowanego 
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub z oddziału szpitalnego 
oraz zgłaszających się bez skierowania. 
 
Zadanie 7: Inne programy profilaktyczne w przypadku stwierdzenia takich 
potrzeb u mieszkańców obszarów rewitalizacji. 
 
Zadanie 8: Dalszy rozwój usług zdrowotnych świadczonych przez Ośrodek 
Zdrowia w Smykowie poprzez zakup niezbędnego wyposażenia oraz 
wprowadzenie nowych usług.  
 
Zadanie 9: Wdrażania przez Ośrodek Zdrowia skoordynowanych modeli 
leczenia z uwzględnieniem ich środowiskowych aspektów. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Ośrodek Zdrowia w Smykowie 
Świetlica wiejska w Smykowie 

5 Szacowana wartość 160 000 zł  

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Projekt będzie miał wpływ na sferę społeczną związaną z ochroną 
zdrowia. Diagnoza i stan zdrowia mieszkańców obszaru rewitalizacji 
wskazują na potrzebę uruchomienia szeregu programów profilaktycznych 
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odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

realizowanych przez różne podmioty. Istnieje również potrzeba 
rozszerzenia usług zdrowotnych świadczonych przez Ośrodek Zdrowia  
w Smykowie. 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 sprawozdania Ośrodka Zdrowia, 

 protokoły odbioru (w przypadku zakupu aparatury medycznej  
i wyposażenia), 

 dokumentacja fotograficzna z realizacji programów 
profilaktycznych, 

 ankiety. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 4 
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, itp.) na obszarze rewitalizacji nr 1 - sołectwo Smyków 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 
Podmioty wspomagające: 
Gmina Smyków 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Rada Sołecka 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie  
Zespół Szkół w Miedzierzy 
Szkoła Podstawowa w Królewcu 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Zadanie 1: Organizacja festynów rodzinnych. 
Zadanie 2: Organizacja zawodów sportowych na obiektach Orlik 2012. 
Zadanie 3: Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców. 
Zadanie 4: Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych promujących 
Gminę Smyków. 
Zadanie 5: Organizacja dożynek gminnych. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren przy Orliku  
Urząd Gminy Smyków  
Świetlica wiejska w Smykowie 

5 Szacowana wartość 240 000 zł (30 000 zł * 8 lat) 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
1 Zorganizowanie minimum 3 imprez rocznie na obszarze rewitalizacji 
(razem 24 w okresie realizacji Programu).  
2 Wzrost liczby odwiedzających sołectwo turystów. 
3 Zwiększenie dochodów firm działających na obszarze rewitalizacji. 
4 Zwiększenie oferty kulturalnej w sołectwie.  
 
Sposób pomiaru: 

 dokumentacja fotograficzna, 

 strona internetowa gminy Smyków. 
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Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej  
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 5 
Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Mieszkańcy sołectwa Smyków planujący założyć własną firmę 
Mieszkańcy sołectwa Smyków już prowadzący firmę 
Podmioty wspomagające: 
Gmina Smyków 
Rada Sołecka 
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich 
Wojewódzki Urząd Pracy 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie  
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Zadanie rewitalizacyjne polega na powstawaniu nowych firm na obszarze 
rewitalizacji i wspieraniu już istniejących (m.in. organizacja szkoleń, 
spotkań informacyjnych, itp.) na terenie sołectwa działają 23 firmy (wg 
stanu na 27.05.2016r.) – 2 miejsce w gminie spośród wszystkich sołectw. 
Istnieje potrzeba tworzenia nowych podmiotów m.in. dzięki dotacjom 
Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy na założenie własnej 
działalności gospodarczej. W ramach zadania powinny być 
przeprowadzone szkolenia oraz wsparcie doradcze i pomostowe, co 
będzie gwarantować większą szanse na „przetrwanie” nowo założonych 
firm.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren sołectwa Smyków 

5 Szacowana wartość 150 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
W okresie 8 lat powstanie minimum 24 firmy (tj. średnio 3 rocznie), aby 
na koniec okresu wdrażania Programu na terenie sołectwa działało min. 
40 podmiotów gospodarczych.  
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 6 
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Smyków 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Gmina Smyków + mieszkańcy sołectwa składający wnioski o udział 
w Programie 
Podmioty wspomagające: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach 
Rada Sołecka  

3 Zakres realizowanych Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów 
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zadań azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada 
się ogółem utylizację około 4000 kg/rocznie. Na terenie sołectwa Smyków 
pozostaje jeszcze do utylizacji 73 249 kg azbestu.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Smyków, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych 
właścicieli deklarujących udział w Programie 

5 Szacowana wartość 15 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Usunięcie minimum 32 000 kg wyrobów zawierających azbest w okresie 
realizacji Programu Restrukturyzacji.  
 
Sposób pomiaru: 

 protokoły odbioru. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 7 
EWE i OZE na budynkach użyteczności publicznej 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Gmina Smyków 
 
Podmioty wspomagające: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt zakłada wdrożenie EWE i OZE na budynkach użyteczności 
publicznej w sołectwie Smyków tj. budynku Urzędu Gminy/Ośrodka 
Zdrowia oraz świetlicy wiejskiej.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Budynek Urzędu Gminy/Ośrodka Zdrowia 
Budynek świetlicy wiejskiej  

5 Szacowana wartość 300 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Min. 2 budynki użyteczności publicznej wdrożą EWE i OZE w okresie 
wdrażania Programu.  
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 8 
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę 
chodników wzdłuż dróg powiatowych przebiegających przez 
miejscowość Smyków 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Powiatowy Zarząd Dróg w Końskich 
Podmioty wspomagające: 
Gmina Smyków 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Zadanie 1: Budowa chodników na terenach zabudowanych wzdłuż drogi 
powiatowej nr 0469T Grzymałków-Smyków 
Zadanie 2: Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej nr 0401T 
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Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa na odcinku przebiegającym 
przez sołectw Smyków od skrzyżowania z drogą krajową do pomnika. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren pasa drogowego na odcinku przebiegającym przez sołectwo 
Smyków: 

 droga powiatowa nr 0469T Grzymałków-Smyków  

 droga powiatowa nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-
Włoszczowa. 

5 Szacowana wartość 1 000 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Smyków poprzez budowę 
ok. 2 km chodników. 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 9 
Zagospodarowanie terenu wokół obecnego i dawnego budynku Urzędu 
Gminy w Smykowie 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Wybrany obszar nie spełnia w chwili obecnej właściwych funkcji. 
Zagospodarowanie wolnej przestrzeni umożliwi nadanie temu obszarowi 
nowych funkcji (rekreacyjnych, kulturalnych) i poprawę bezpieczeństwa 
poprzez zmianę organizacji ruchu na obszarze rewitalizowanym.  
Stworzenie miejsca integracji/ spotkań dla mieszkańców Gminy Smyków  
z wyznaczeniem strefy imprez na otwartym powietrzu (na działce 
sąsiadującej z budynkiem Urzędu Gminy) sprawi, że nastąpi rozwój 
kulturalny nie tylko miejscowości, ale i całej Gminy.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren wokół istniejącego budynku wielofunkcyjnego w Smykowie /Urząd 
Gminy, Ośrodek Zdrowia/ – działki nr 127/2, 127/4, 127/5, 127/6, 128/1  
o pow. 1,28 ha 
Teren wokół „Mini Galerii Smyków” (dawny budynek Urzędu Gminy 
Smyków) - działka nr ewid. 206  o pow. 0,54 ha 

5 Szacowana wartość 200 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Uporządkowanie 1,82 ha terenu w centrum sołectwa (i zarazem gminy) 
Smyków. 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 



Program Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016-2023 
 

Strona 71 z 157 
  

Rysunek 1: Koncepcja zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy/Ośrodka Zdrowia w Smykowie 

 
Źródło: Urząd Gminy Smyków marzec 2015r. 

 
Rysunek 2: Koncepcja zagospodarowania terenu wokół obecnego Urzędu Gminy 

 
Źródło: Urząd Gminy Smyków marzec 2015r.
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Zdjęcie 7 Obecny parking przy budynku wielofunkcyjny w Smykowie (m.in. Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia) 

 
Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., lipiec 2016 
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Rysunek 3 Koncepcja zagospodarowania terenu wokół dawnego budynku Urzędu Gminy w Smykowie 

 
Źródło: Urząd Gminy Smyków marzec 2015r. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 10 
Dokończenie kanalizacji w miejscowości Smyków - Ostre Górki 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Sołectwo Smyków jest w większości skanalizowane. Jedynie fragment 
sołectwa nazywany Ostre Górki wymaga skanalizowania.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Fragment sołectwa – przysiółek Ostre Górki  
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5 Szacowana wartość 200 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Dokończenie kanalizacji sołectwa Smyków, po zakończeniu tego etapu 
obszar rewitalizacji będzie w 100% skanalizowany.  
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 11 
Modernizacja drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków-Smyków na 
odcinku przebiegającym przez sołectw Smyków 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Powiatowy Zarząd Dróg w Końskich 
Podmioty wspomagające: 
Gmina Smyków 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi 
powiatowej od granicy z Gminą Mniów do drogi krajowej 74. 
Modernizacja uwzględnia również infrastrukturę towarzyszącą. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Droga powiatowa nr 0469T Grzymałków-Smyków przebiegająca przez 
teren sołectwa 

5 Szacowana wartość 150 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 Liczba zmodernizowanych dróg powiatowych – 1, 

 Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Smyków – 
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych. 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru,  

 dane Komisariatu Policji w Radoszycach. 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 12 
Modernizacja drogi powiatowej nr 0401T Stąporków-Smyków-
Radoszyce-Włoszczowa na odcinku przebiegającym przez sołectw 
Smyków 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Powiatowy Zarząd Dróg w Końskich 
Podmioty wspomagające: 
Gmina Smyków 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi 
powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową 74 do końca sołectwa 
Smyków. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Droga powiatowa nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa 
przebiegająca przez teren sołectwa 

5 Szacowana wartość 200 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 Liczba zmodernizowanych dróg powiatowych – 1, 

 Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Smyków – 
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych. 
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rewitalizacji Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru,  

 dane Komisariatu Policji w Radoszycach. 

 dokumentacja fotograficzna. 

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 13 
Budowa i doposażenie przedszkola samorządowego 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Gmina Smyków 
Podmioty wspomagające: 
Szkoły z terenu gminy 
Przedszkole samorządowe (w przyszłości) 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt polega na budowie i doposażeniu przedszkola samorządowego  
w Smykowie.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Działka obok obecnego budynku Urzędu Gminy – własność Gmina 
Smyków. 

5 Szacowana wartość 1 500 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Liczba wybudowanych i doposażonych budynków pełniących funkcje 
edukacyjne (przedszkole) – 1 
Liczba dzieci przedszkolnych, które korzysta z nowo wybudowanej 
infrastruktury edukacyjnej - 50 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 dzienniki zajęć, 

 protokoły odbioru, 

 dokumentacja fotograficzna. 
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Zdjęcie 8 Działka gminna na której planowana jest budowa przedszkola samorządowego 

 
Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., lipiec 2016 

Rysunek 4 Wstępna koncepcja projektowa budynku przedszkola w Smykowie 

 
Źródło: Urząd Gminy Smyków 
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Miejscowość Królewiec – obszar rewitalizacji nr 2 
 
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć podstawowych planowanych do realizacji na tym 
obszarze: 
 

 

Podstawowa Uzupełniająca Razem 

Liczba projektów rewitalizacyjnych 9 9 18 

Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych 2 430 000 zł 710 000 zł 3 140 000 zł 
 

PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

L.p. Sfera wraz z nazwą projektu 
Szacunkowa 

wartość 

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 760 000 zł 

1. Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy 80 000 zł 

2. 
Realizacja zajęć dodatkowych wyrównawczych i rozwijających zainteresowania 
uczniów Szkoły Podstawowej w Królewcu 

320 000 zł 

3. Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Królewcu 280 000 zł 

4. 
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, itp.) 
na obszarze rewitalizacji nr 2 - miejscowość Królewiec 

80 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej 150 000 zł 

5. Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących  150 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 220 000 zł 

6. Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu miejscowości Królewiec 20 000 zł 

7. EWE i OZE na budynkach użyteczności publicznej 200 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 500 000 zł 

8. Modernizacja drogi powiatowej nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-
Włoszczowa - na odcinku przebiegającym przez miejscowość Królewiec 

500 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   800 000 zł 

9. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Królewcu 800 000 zł 

   

 
RAZEM wartość projektów rewitalizacyjnych (lista podstawowa) 2 430 000 zł 

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 1 
Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Powiatowy Urząd Pracy w Końskich 
Podmioty wspomagające: 
Gmina Smyków 
Rada Sołecka  
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie 
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3 Zakres realizowanych 
zadań 

W ramach projektu będą podejmowane różnego rodzaju aktywne formy 
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in. szkolenia, 
staże, kursy zawodowe, praktyki, refundacja kosztów badań lekarskich, 
itp. Problem dotyczy blisko 10% mieszkańców miejscowości Królewiec. 
Potrzebę potwierdzają dane dot. bezrobocia w całym sołectwie Królewiec 
(rok 2013 – 49 osób bezrobotnych, rok 2014 – 46 osób, rok 2015 – 38 
osób bezrobotnych.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Świetlica wiejska w Królewcu  

5 Szacowana wartość 80 000 zł (10 000 zł * 8 lat) 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
W ciągu 8 lat realizacji Programu rewitalizacji minimum 56 mieszkańców 
miejscowości Królewiec (zakładamy średnio 7 osób rocznie) będzie miało 
możliwość skorzystać z aktywnych form wspierających zatrudnienie 
(staże, kursy zawodowe, roboty interwencyjne, praktyki, itp.) 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 listy obecności, 

 informacje uzyskiwane z Powiatowego Urzędu Pracy, 

 dane własne  Urzędu Gminy Smyków, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 2 
Realizacja zajęć dodatkowych wyrównawczych i rozwijających 
zainteresowania uczniów Szkoły Podstawowej w Królewcu 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Zespół dziecięcy Szkoły Podstawowej w Królewcu „Królewiaczki”  
w ramach struktury szkoły 
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 
Szkoła Podstawowa w Królewcu 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Organizacja zajęć dodatkowych pozalekcyjnych będzie polegała na 
rozwoju nauczania opartego na eksperymencie i narzędziach TIK poprzez 
doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne oraz realizację 
zajęć: 
1 Kompetencje językowe i informatyczne na rynku pracy 
2 Zwiększenie umiejętności uczenia się i poznanie własnych potrzeb przez 
uczniów (m.in. indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne), 
3 Zajęcia eksperymentalne ukierunkowane na rozwój nauczania 
matematyki (m.in. warsztaty „Matematyka w Kosmosie”). 
4 Kurs e-Nauczyciel dla kadry nauczycielskiej mający na celu poniesienie 
umiejętności posługiwania się narzędziami TIK. 
5 Inne zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania uczniów na 
podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szkoła Podstawowa w Królewcu – Królewiec 14 

5 Szacowana wartość 320 000 zł (40 000 zł * 8 lat) 
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6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Minimum 30 uczniów Szkoły Podstawowej rocznie nabędzie lub wzmocni 
kompetencje kluczowe (m.in. język obcy, matematyka, umiejętności 
uczenia się i informatyczne). Każdy uczeń będzie miał możliwość –  
w ramach projektu - uczestnictwa w kilku typach wsparcia zgodnie ze 
ścieżką edukacyjną na którą składają się zajęcia dodatkowe: 

 z j. angielskiego,  

 warsztaty uczenia się,  

 indywidualne doradztwo edukacyjnozawodowe,  

 z matematyki metodą eksperymentu,  

 warsztaty matematyczne,  

 inne zajęcia wyrównawcze i rozwijające w zależności od 
zdiagnozowanych potrzeb uczniów. 

Nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci kursu „e-Nauczyciel”. 
 
Sposoby pomiaru rezultatów projektów: 

 dziennik zajęć, 

 dokumentacja fotograficzna, 

 ankiety. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 3 
Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Królewcu 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 
Szkoła Podstawowa w Królewcu 
Gmina Smyków 
Rada Sołecka  
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt zakłada rozszerzenie działalności świetlicy w Królewcu 
o elementy środowiskowo-socjoterapeutyczne wraz z przystosowaniem 
jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica będzie czynna średnio 
25h/tygodniowo (4h/dni powszechne i 5h/sobota i/lub niedziela -  
w zależności od potrzeb). Godziny otwarcia będą dopasowane do 
oczekiwań dzieci i młodzieży. Do każdej świetlicy będzie uczęszczało max. 
14 dzieci w wieku 6-16 lat i będzie zatrudniony 1 wychowawca. Jego 
pracę będą wspomagali wolontariusze. Wychowawca będzie pracował  
z grupą i indywidualnie z każdym dzieckiem i rodzinami (rodzicami, 
opiekunami prawnymi). Zajęcia z wychowawcą będą obejmować m.in.: 
systematyczną pomoc w nauce, nadrabianie zaległości edukacyjnych   
i odrabianie pracy domowej, gry i zabawy (ruchowe, sportowe, 
dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, interakcyjne, itp.). Oferta świetlicy 
będzie też poszerzona o wydarzenia jednorazowe, tj. wycieczki 
edukacyjne (Końskie, Kielce, Sandomierz, Pacanów, Podzamcze), rajdy, 
imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, Choinka, itp.) i akcje na 
rzecz społeczności lokalnej (sprzątanie świata, pomaganie osobom 
starszym i niepełnosprawnym). Dzieci będą korzystały ze świetlic przez 
ok.4h/dziennie, często zaraz po zakończeniu lekcji, więc zapewniony im 
będzie co najmniej 1 posiłek w zależności od pory dnia i ich potrzeb 
rozwojowych. Jeśli pojawią się osoby niepełnosprawne zostaną zbadane 
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ich potrzeby i zostanie zapewniony udział w zajęciach poprzez 
dostosowanie infrastruktury, sprzętu, form przekazu treści, kadry 
merytorycznej, itp.  
W świetlicy prowadzone będą zajęcia edukacyjno-rozwijające następujące 
kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie:  

 język angielski (porozumiewanie się w językach obcych)-średnio  
8 h/m-c; 

 matematyka (kompetencje matematyczne i podstawowe 
kompetencje naukowo-techniczne)- średnio 5h/m-c; 

 edukacja społeczna i obywatelska (kompetencje społeczne  
i obywatelskie)-średnio3 h/m-c. 

 
Ponadto prowadzone będą następujące zajęcia rozwojowe  
i terapeutyczne:  
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z terapeutą i pedagogiem 
prowadzone indywidulanie i grupowo dla dzieci z zaburzeniami  
i odchyleniami rozwojowymi (m.in.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, 
dyskalkulia), 
2. zajęcia z psychoterapeutą (4-6 h/m-c) prowadzone indywidualnie  
i grupowo, cel: wspieranie w dzieciach spokoju i koncentracji, 
wzmacnianie w nich samooceny, zmniejszanie ich nadmiernej 
pobudliwości, budowanie w nich pewności siebie m.in. poprzez: uczenie 
dzieci radzenie sobie w trudnych sytuacjach; wzmocnienie w dzieciach 
poczucia własnej wartości; pomaganie dzieciom w rozwiązywaniu 
kryzysów szkolnych, rodzinnych i osobistych; diagnozowanie osobowości 
dzieci oraz ich ogólnego rozwoju psychomotorycznego i możliwości 
intelektualnych; stymulowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego  
i poznawczego dzieci;  
3.zajęcia z socjoterapeutą (4-6 h/m-c)  prowadzone indywidualnie  
i grupowo, cel: pomoc dzieciom w lepszym funkcjonowaniu  
w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej, a także uczenie dzieci 
rozpoznawania i nazywania emocji oraz pokazywanie im właściwych 
sposobów ich wyrażania i odreagowywania; kształcenie w dzieciach 
umiejętności interpersonalnych oraz dostrzeganie i spełnianie potrzeb 
własnych i drugiego człowieka; uczenie dzieci pełnienia określonych ról 
społecznych oraz kształtowanie w nich poczucia otwartości  
i szczerości, współdziałania i współpracy, nawiązywanie przyjaźni; uczenie 
dzieci różnych typów zachowań akceptowalnych społecznie, kierowania 
nimi i podejmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie.  
Ponadto przewidujemy w ramach projektu inne formy wsparcia m.in. 
wczasy socjoterapeutyczne.  
Poza w/w działalnością świetlicy będzie ona również organizowała 
różnego rodzaju festyny rodzinne, zajęcia dla wszystkich dzieci  
z miejscowości (np. ferie w świetlicy). 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Świetlica wiejska w Królewcu – Królewiec 40 

5 Szacowana wartość 280 000 zł (35 000 zł/rocznie * 8 lat) 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem: 

 z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w procesie uczenia się 
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zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

przez całe życie – min. 14 osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci, 

 pedagogicznym i psycho-socjoterapeutycznym – min. 14 
osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci. 

 
Sposób pomiaru: 

 w świetlicy będą prowadzone dla każdego dziecka: karta pobytu  
z uaktualnianymi informacjami o postępach w nauce szkolnej, 
jego stanie zdrowia oraz aktualną ocenę jego sytuacji rodzinnej, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 4 
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, itp.) na obszarze rewitalizacji nr 2 - miejscowość 
Królewiec 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 
Podmioty wspomagające: 
Gmina Smyków 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Rada Sołecka 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie  
Szkoła Podstawowa w Królewcu 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Zadanie 1: Organizacja festynów rodzinnych. 
Zadanie 2: Organizacja zawodów sportowych na obiektach Szkoły 
Podstawowej w Królewcu. 
Zadanie 3: Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców. 
Zadanie 4: Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych promujących 
miejscowość Królewiec i gminę Smyków. 
Zadanie 5: Imprezy okolicznościowe i wydarzenie organizowane przez 
Szkołę Podstawową w Królewcu. 
Zadanie 6: Imprezy okolicznościowe i wydarzenie organizowane przez 
świetlicę wiejską w Królewcu. 
Zadanie 7: Inne imprezy i wydarzenia realizowane na terenie 
miejscowości Królewiec. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szkoła Podstawowa w Królewcu – Królewiec 14 
Świetlica wiejska w Królewcu – Królewiec 40 

5 Szacowana wartość 80 000 zł (10 000 zł * 8 lat) 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
1 Zorganizowanie minimum 4 imprez rocznie na obszarze rewitalizacji 
(razem 32 w okresie realizacji Programu).  
2 Wzrost liczby odwiedzających miejscowość turystów. 
3 Zwiększenie dochodów firm działających na obszarze rewitalizacji. 
4 Zwiększenie oferty kulturalnej w miejscowości.  
 
Sposób pomiaru: 

 dokumentacja fotograficzna, 

 strona internetowa Szkoły Podstawowej w Królewcu, 

 strona internetowa gminy Smyków. 
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Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej  
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 5 
Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących  

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Mieszkańcy miejscowości Królewiec planujący założyć własną firmę 
Mieszkańcy miejscowości Królewiec już prowadzący firmę 
Gmina Smyków 
Rada Sołecka 
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich 
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie  
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania u Źródeł 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Zadanie rewitalizacyjne polega na powstawaniu nowych firm na obszarze 
rewitalizacji i wspieraniu już istniejących (np. szkolenia, spotkania 
informacyjne, itp.). Na terenie sołectwa działa 37 firm (wg stanu na 
27.05.2016r.) najwięcej spośród wszystkich sołectw w gminie.  W samej 
miejscowości Królewiec (obszar rewitalizacji nr 2) firm jest 21. 
 

Sołectwo Królewiec, w tym: 37 

Królewiec Poprzeczny 8 

Piaski Królewieckie 6 

Królewiec 21 

Zastawie 2 

 
Istnieje potrzeba tworzenia nowych podmiotów m.in. dzięki dotacjom 
Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy na założenie własnej 
działalności gospodarczej. W ramach zadania powinny być 
przeprowadzone szkolenia oraz wsparcie doradcze i pomostowe, co 
będzie gwarantować większą szanse na „przetrwanie” nowo założonych 
firm.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren miejscowości Królewiec  

5 Szacowana wartość 150 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
W okresie 8 lat powstanie minimum 16 firm (tj. średnio 2 rocznie), aby na 
koniec okresu wdrażania Programu na terenie miejscowości działało min. 
35 podmiotów gospodarczych.  
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, 

 Informacje PUP w Końskich i WUP w Kielcach nt. liczby 
przyznanych dotacji mieszkańcom miejscowości Królewiec.  
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Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 6 
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu miejscowości 
Królewiec 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Gmina Smyków + mieszkańcy miejscowości Królewiec składający 
wnioski o udział w Programie 
Podmioty wspomagające: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach 
Rada Sołecka  

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów 
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada 
się ogółem utylizację około 5000 kg /rocznie. W miejscowości Królewiec 
pozostaje jeszcze do utylizacji 90 277 kg azbestu.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Miejscowość Królewiec, budynki prywatne, na podstawie wniosków 
prywatnych właścicieli deklarujących udział w Programie 

5 Szacowana wartość 20 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty: 
Usunięcie minimum 40 000 kg wyrobów zawierających azbest w okresie 
realizacji Programu Restrukturyzacji.  
 
Sposób pomiaru: 

 protokoły odbioru. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 7 
EWE i OZE na budynkach użyteczności publicznej 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Gmina Smyków 
Podmioty wspomagające: 
Szkoła Podstawowa w Królewcu 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt zakłada wdrożenie EWE i OZE na budynkach użyteczności 
publicznej w miejscowości Królewiec tj. budynku Szkoły Podstawowej 
oraz świetlicy wiejskiej.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Świetlica wiejska w Królewcu – Królewiec 40 
Szkoła Podstawowa w Królewcu – Królewiec 14 
 

5 Szacowana wartość 200 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Min. 2 budynki użyteczności publicznej wdrożą EWE i OZE w okresie 
wdrażania Programu.  
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 
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1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 8 
Modernizacja drogi powiatowej nr 0401T Stąporków-Smyków-
Radoszyce-Włoszczowa - na odcinku przebiegającym przez miejscowość 
Królewiec 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Powiatowy Zarząd Dróg w Końskich 
Podmioty wspomagające: 
Gmina Smyków 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi 
powiatowej nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa - na 
odcinku przebiegającym przez miejscowość Królewiec 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Droga powiatowa nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa 
przebiegająca przez teren miejscowości Królewiec  

5 Szacowana wartość 500 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 Liczba zmodernizowanych dróg powiatowych – 1, 

 Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Królewiec – 
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych. 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru,  

 dane Komisariatu Policji w Radoszycach. 

 dokumentacja fotograficzna. 

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 9 
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Królewcu 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Szkoła Podstawowa w Królewcu  

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt polega na modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Królewcu  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szkoła Podstawowa w Królewcu – Królewiec 14 
 

5 Szacowana wartość 800 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Liczba zmodernizowanych budynków edukacyjnych – 1 
Liczba dzieci w wieku szkolnym, która skorzysta z nowo wyremontowanej 
infrastruktury edukacyjnej - 300 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Królewcu,  

 protokoły odbioru, 

 dokumentacja fotograficzna. 
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Miejscowość Miedzierza – obszar rewitalizacji nr 3 
 
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć podstawowych planowanych do realizacji na tym 
obszarze 

Obszar rewitalizacji nr 3 - miejscowość Miedzierza Podstawowa Uzupełniająca Razem 

Liczba projektów rewitalizacyjnych 13 14 27 

Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych 5 725 100 zł 2 510 000 zł 8 235 100 zł 
 
 

PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

L.p. Sfera wraz z nazwą projektu 
Szacunkowa 

wartość 

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 1 000 000 zł 

1. Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy 80 000 zł 

2. 
Realizacja zajęć dodatkowych wyrównawczych i rozwijających zainteresowania 
uczniów Zespołu Szkół w Miedzierzy 

400 000 zł 

3. Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Miedzierzy 280 000 zł 

4. 
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, 
itp.) na obszarze rewitalizacji nr 3 - miejscowość Miedzierza 

240 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej 150 000 zł 

5. Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących  150 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 720 000 zł 

6. Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu miejscowości Miedzierza 20 000 zł 

7. EWE i OZE na budynkach użyteczności publicznej 700 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 3 355 100 zł 

8. Budowa ciągu pieszo-jezdnego Gimnazjum w Miedzierzy dojazd do boiska w 
kierunku drogi krajowej nr 74 odcinek 200 m 

255 100 zł 

9. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miedzierzy poprzez dobudowanie 
drugiego reaktora 

1 500 000 zł 

10. Modernizacja drogi powiatowej 0461T Miedzierza-Matyniów-Przyłogi  600 000 zł 

11. 
Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych przy Zespole Szkół w 
Miedzierzy 

1 000 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   500 000 zł 

12. Renowacja zabytkowego Kościoła w Miedzierzy 300 000 zł 

13. Modernizacja Zespołu Szkół w Miedzierzy 200 000 zł 
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Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 1 
Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Powiatowy Urząd Pracy w Końskich 
Podmioty wspomagające: 
Gmina Smyków 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie  
Rada Sołecka  
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

W ramach projektu będą podejmowane różnego rodzaju aktywne formy 
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in. szkolenia, 
staże, kursy zawodowe, praktyki, refundacja kosztów badań lekarskich, 
itp. Problem dotyczy blisko 15% mieszkańców miejscowości Miedzierza. 
Potrzebę potwierdzają dane dot. bezrobocia w całym sołectwie 
Miedzierza – oprócz miejscowości Miedzierza, także Rozgół i Pokoradz 
(rok 2013 – 48 osób bezrobotnych, rok 2014 – 31 osób, rok 2015 – 25 
osób bezrobotnych).  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Budynek OSP i świetlicy wiejskiej w Miedzierzy – Miedzierza 23 
Zespół Szkół w Miedzierzy – Miedzierza 79 
 

5 Szacowana wartość 80 000 zł (10 000 zł * 8 lat) 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
W ciągu 8 lat realizacji Programu rewitalizacji minimum 48 mieszkańców 
miejscowości Miedzierza (zakładamy średnio 6 osób rocznie) będzie miało 
możliwość skorzystać z aktywnych form wspierających zatrudnienie 
(staże, kursy zawodowe, roboty interwencyjne, praktyki, itp.) 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 listy obecności, 

 informacje uzyskiwane z Powiatowego Urzędu Pracy, 

 dane własne  Urzędu Gminy Smyków, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 2 
Realizacja zajęć dodatkowych wyrównawczych i rozwijających 
zainteresowania uczniów Zespołu Szkół w Miedzierzy 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Zespół Szkół w Miedzierzy 
Gmina Smyków 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Organizacja zajęć dodatkowych pozalekcyjnych będzie polegała na 
rozwoju nauczania opartego na eksperymencie i narzędziach TIK poprzez 
doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne oraz realizację 
zajęć związanych z rozwojem kompetencji kluczowych: 

 porozumiewanie się w języku ojczystym, 
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 porozumiewanie się w językach obcych, 

 kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje, 
naukowo-techniczne, 

 kompetencje informatyczne, 

 umiejętność uczenia się, 

 kompetencje społeczne i obywatelskie, 

 inicjatywność i przedsiębiorczość, 

 świadomość i ekspresja kulturalna. 
 
Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zakłada również zwiększenie umiejętności 
kadry nauczycielskiej w zakresie posługiwania się narzędziami TIK. 
W ramach projektów przewiduje się wyjazdy edukacyjne oraz inne zajęcia 
sportowe, wyrównawcze i rozwijające zainteresowania uczniów na 
podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Zespół Szkół w Miedzierzy – Miedzierza 79 
 

5 Szacowana wartość 400 000 zł (50 000 zł * 8 lat) 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Minimum 35 uczniów Zespołu Szkół rocznie nabędzie lub wzmocni 
kompetencje kluczowe (m.in. język obcy, matematyka, umiejętności 
uczenia się i informatyczne). Każdy uczeń będzie miał możliwość –  
w ramach projektu - uczestnictwa w kilku typach wsparcia zgodnie ze 
ścieżką edukacyjną na którą składają się zajęcia dodatkowe: 

 z j. angielskiego,  

 warsztaty uczenia się,  

 indywidualne doradztwo edukacyjnozawodowe,  

 z matematyki metodą eksperymentu,  

 warsztaty matematyczne,  

 inne zajęcia wyrównawcze i rozwijające w zależności od 
zdiagnozowanych potrzeb uczniów. 

Nauczyciele otrzymają wsparcie np. w postaci kursu „e-Nauczyciel”. 
 
Sposoby pomiaru rezultatów projektów: 

 dziennik zajęć, 

 dokumentacja fotograficzna, 

 ankiety. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 3 
Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Miedzierzy  

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 
Zespół Szkół w Miedzierzy  
Gmina Smyków 
Rada Sołecka  
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie 
Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzierzy 

3 Zakres realizowanych Projekt zakłada rozszerzenie działalności świetlicy w Miedzierzy 
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zadań o elementy środowiskowo-socjoterapeutyczne wraz z przystosowaniem 
jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica będzie czynna średnio 
25h/tygodniowo (4h/dni powszechne i 5h/sobota i/lub niedziela -  
w zależności od potrzeb). Godziny otwarcia będą dopasowane do 
oczekiwań dzieci i młodzieży. Do każdej świetlicy będzie uczęszczało max. 
14 dzieci w wieku 6-16 lat i będzie zatrudniony 1 wychowawca. Jego 
pracę będą wspomagali wolontariusze. Wychowawca będzie pracował  
z grupą i indywidualnie z każdym dzieckiem i rodzinami (rodzicami, 
opiekunami prawnymi). Zajęcia z wychowawcą będą obejmować m.in.: 
systematyczną pomoc w nauce, nadrabianie zaległości edukacyjnych   
i odrabianie pracy domowej, gry i zabawy (ruchowe, sportowe, 
dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, interakcyjne, itp.). Oferta świetlicy 
będzie też poszerzona o wydarzenia jednorazowe, tj. wycieczki 
edukacyjne (Końskie, Kielce, Sandomierz, Pacanów, Podzamcze), rajdy, 
imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, Choinka, itp.) i akcje na 
rzecz społeczności lokalnej (sprzątanie świata, pomaganie osobom 
starszym i niepełnosprawnym). Dzieci będą korzystały ze świetlic przez 
ok.4h/dziennie, często zaraz po zakończeniu lekcji, więc zapewniony im 
będzie co najmniej 1 posiłek w zależności od pory dnia i ich potrzeb 
rozwojowych. Jeśli pojawią się osoby niepełnosprawne zostaną zbadane 
ich potrzeby i zostanie zapewniony udział w zajęciach poprzez 
dostosowanie infrastruktury, sprzętu, form przekazu treści, kadry 
merytorycznej, itp.  
W świetlicy prowadzone będą zajęcia edukacyjno-rozwijające następujące 
kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie:  

 język angielski (porozumiewanie się w językach obcych)-średnio  
8 h/m-c; 

 matematyka (kompetencje matematyczne i podstawowe 
kompetencje naukowo-techniczne)- średnio 5h/m-c; 

 edukacja społeczna i obywatelska (kompetencje społeczne  
i obywatelskie)-średnio3 h/m-c. 

 
Ponadto prowadzone będą następujące zajęcia rozwojowe  
i terapeutyczne:  
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z terapeutą i pedagogiem 
prowadzone indywidulanie i grupowo dla dzieci z zaburzeniami  
i odchyleniami rozwojowymi (m.in.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, 
dyskalkulia), 
2. zajęcia z psychoterapeutą (4-6 h/m-c) prowadzone indywidualnie  
i grupowo, cel: wspieranie w dzieciach spokoju i koncentracji, 
wzmacnianie w nich samooceny, zmniejszanie ich nadmiernej 
pobudliwości, budowanie w nich pewności siebie m.in. poprzez: uczenie 
dzieci radzenie sobie w trudnych sytuacjach; wzmocnienie w dzieciach 
poczucia własnej wartości; pomaganie dzieciom w rozwiązywaniu 
kryzysów szkolnych, rodzinnych i osobistych; diagnozowanie osobowości 
dzieci oraz ich ogólnego rozwoju psychomotorycznego i możliwości 
intelektualnych; stymulowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego  
i poznawczego dzieci;  
3.zajęcia z socjoterapeutą (4-6 h/m-c)  prowadzone indywidualnie  
i grupowo, cel: pomoc dzieciom w lepszym funkcjonowaniu  
w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej, a także uczenie dzieci 
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rozpoznawania i nazywania emocji oraz pokazywanie im właściwych 
sposobów ich wyrażania i odreagowywania; kształcenie w dzieciach 
umiejętności interpersonalnych oraz dostrzeganie i spełnianie potrzeb 
własnych i drugiego człowieka; uczenie dzieci pełnienia określonych ról 
społecznych oraz kształtowanie w nich poczucia otwartości  
i szczerości, współdziałania i współpracy, nawiązywanie przyjaźni; uczenie 
dzieci różnych typów zachowań akceptowalnych społecznie, kierowania 
nimi i podejmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie.  
Ponadto przewidujemy w ramach projektu inne formy wsparcia m.in. 
wczasy socjoterapeutyczne.  
Poza w/w działalnością świetlicy będzie ona również organizowała 
różnego rodzaju festyny rodzinne, zajęcia dla wszystkich dzieci  
z miejscowości (np. ferie w świetlicy). 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Budynek OSP i świetlicy wiejskiej w Miedzierzy – Miedzierza 23 
 

5 Szacowana wartość 280 000 zł (35 000 zł/rocznie * 8 lat) 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem: 

 z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w procesie uczenia się 
przez całe życie – min. 14 osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci, 

 pedagogicznym i psycho-socjoterapeutycznym – min. 14 
osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci. 

 
Sposób pomiaru: 

 w świetlicy będą prowadzone dla każdego dziecka: karta pobytu  
z uaktualnianymi informacjami o postępach w nauce szkolnej, 
jego stanie zdrowia oraz aktualną ocenę jego sytuacji rodzinnej, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 4 
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, itp.) na obszarze rewitalizacji nr 3 - miejscowość 
Miedzierza 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 
Podmioty wspomagające: 
Gmina Smyków 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Rada Sołecka 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie  
Zespół Szkół w Miedzierzy 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Zadanie 1: Organizacja festynów rodzinnych np. Jagódka. 
Zadanie 2: Organizacja zawodów sportowych na obiektach Zespołu Szkół 
w Miedzierzy. 
Zadanie 3: Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców. 
Zadanie 4: Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych promujących 
miejscowość Miedzierza i gminę Smyków. 
Zadanie 5: Imprezy okolicznościowe i wydarzenie organizowane przez 
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Zespół Szkół w Miedzierzy. 
Zadanie 6: Imprezy okolicznościowe i wydarzenie organizowane przez 
świetlicę wiejską w Miedzierzy. 
Zadanie 7: Inne imprezy i wydarzenia realizowane na terenie 
miejscowości Miedzierza.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Budynek OSP i świetlicy wiejskiej w Miedzierzy – Miedzierza 23 
Zespół Szkół w Miedzierzy – Miedzierza 79 
 

5 Szacowana wartość 240 000 zł (30 000 zł * 8 lat) 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
1 Zorganizowanie minimum 6 imprez rocznie na obszarze rewitalizacji 
(razem 48 w okresie realizacji Programu).  
2 Wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowość Miedzierza. 
3 Zwiększenie dochodów firm działających na obszarze rewitalizacji. 
4 Zwiększenie oferty kulturalnej w miejscowości Miedzierza.  
 
Sposób pomiaru: 

 dokumentacja fotograficzna, 

 strona internetowa Zespołu Szkół w Miedzierzy, 

 sprawozdania z działalności Zespołu Szkół w Miedzierzy, 

 sprawozdanie z działalności świetlicy wiejskiej w Miedzierzy, 

 strona internetowa gminy Smyków. 

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej  
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 5 
Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących  

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Mieszkańcy miejscowości Miedzierza planujący założyć własną firmę 
Mieszkańcy miejscowości Miedzierza już prowadzący firmę 
Gmina Smyków 
Rada Sołecka 
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich 
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie  
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania u Źródeł 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Zadanie rewitalizacyjne polega na powstawaniu nowych firm na obszarze 
rewitalizacji i wspieraniu już istniejących (np. szkolenia, spotkania 
informacyjne, itp.). Na terenie sołectwa działa 14 firm (wg stanu na 
27.05.2016r.) – wszystkie są zlokalizowane na obszarze rewitalizacji.  
 

Sołectwo Miedzierza, w tym 14 

Miedzierza 14 

Pokoradz 0 

Rozgół 0 
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Istnieje potrzeba tworzenia nowych podmiotów m.in. dzięki dotacjom 
Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy na założenie własnej 
działalności gospodarczej. W ramach zadania powinny być 
przeprowadzone szkolenia oraz wsparcie doradcze i pomostowe, co 
będzie gwarantować większą szanse na „przetrwanie” nowo założonych 
firm.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren miejscowości Miedzierza 

5 Szacowana wartość 150 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
W okresie 8 lat powstanie minimum 16 firm (tj. średnio 2 rocznie), aby na 
koniec okresu wdrażania Programu na terenie miejscowości działało min. 
25 podmiotów gospodarczych.  
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, 

 Informacje PUP w Końskich i WUP w Kielcach nt. liczby 
przyznanych dotacji mieszkańcom miejscowości Miedzierza.  

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 6 
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu miejscowości 
Miedzierza 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Gmina Smyków + mieszkańcy miejscowości Miedzierza składający 
wnioski o udział w Programie 
Podmioty wspomagające: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach 
Rada Sołecka  

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów 
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada 
się ogółem utylizację około 5000 kg/rocznie. Na terenie miejscowości 
Miedzierza pozostaje jeszcze do utylizacji 83 050 kg azbestu. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Miejscowość Miedzierza, budynki prywatne, na podstawie wniosków 
prywatnych właścicieli deklarujących udział w Programie 

5 Szacowana wartość 20 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty: 
Usunięcie minimum 40 000 kg wyrobów zawierających azbest w okresie 
realizacji Programu Restrukturyzacji.  
 
Sposób pomiaru: 

 protokoły odbioru. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 7 
EWE i OZE na budynkach użyteczności publicznej 

2 Wskazanie 
podmiotów 

Lider: Gmina Smyków 
Podmioty wspomagające: 
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realizujących projekt Zespół Szkół w Miedzierzy 
Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzierzy 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt zakłada wdrożenie EWE i OZE na budynkach użyteczności 
publicznej w miejscowości Miedzierza tj. budynku Zespołu Szkół oraz 
świetlicy wiejskiej. Ważnym zadaniem jest także termomodernizacja sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół w Miedzierzy. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Budynek OSP i świetlicy wiejskiej w Miedzierzy – Miedzierza 23 
Zespół Szkół w Miedzierzy – Miedzierza 79 
 

5 Szacowana wartość 700 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Min. 2 budynki użyteczności publicznej wdrożą EWE i OZE w okresie 
wdrażania Programu.  
Liczba sal gimnastycznych objętych termomodernizacją – 1. 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 8 
Budowa ciągu pieszo-jezdnego Gimnazjum w Miedzierzy dojazd do 
boiska w kierunku drogi krajowej nr 74 odcinek 200 m 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Zespół Szkół w Miedzierzy 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt dotyczy budowy ciągu pieszo-jezdnego na odcinku 200 m od 
Gimnazjum w Miedzierzy dojazd do boiska w kierunku drogi krajowej nr 
74  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Ciąg pieszo-jezdnego od Gimnazjum w Miedzierzy w kierunku drogi 
krajowej nr 74 

5 Szacowana wartość 255 100 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 Liczba wybudowanych  ciągów pieszo-jezdnych – 1, 

 Długość wybudowanych ciągów pieszo-jezdnych – 200 m, 

 Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Miedzierza. 
 

Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru,  

 dane Komisariatu Policji w Radoszycach. 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 9 
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miedzierzy poprzez dobudowanie 
drugiego reaktora 

2 Wskazanie Gmina Smyków 
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podmiotów 
realizujących projekt 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt dotyczy dobudowy i uzbrojenia drugiego reaktora na oczyszczalni 
ścieków w Miedzierzy oraz zakupu prasy do oczyszczania osadów ścieków 
i ich zagospodarowania.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Oczyszczalnia ścieków w Miedzierzy  

5 Szacowana wartość 1 500 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków – 1. 
  

Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru,  

 dokumentacja fotograficzna. 

  

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 10 
Modernizacja drogi powiatowej 0461T Miedzierza-Matyniów-Przyłogi 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Powiatowy Zarząd Dróg w Końskich 
Podmioty wspomagające: 
Gmina Smyków 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi 
powiatowej nr 0461T Miedzierza-Matyniów-Przyłogi - na odcinku 
przebiegającym przez miejscowość Miedzierza o długości 2,8 km. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Droga powiatowa nr 0461T Miedzierza-Matyniów-Przyłogi - na odcinku 
przebiegającym przez miejscowość Miedzierza 

5 Szacowana wartość 600 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 Liczba zmodernizowanych dróg powiatowych – 1, 

 Długość zmodernizowanych dróg powiatowych – 2,8 km, 

 Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Miedzierza – 
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych. 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru,  

 dane Komisariatu Policji w Radoszycach, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 11 
Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych przy Zespole Szkół  
w Miedzierzy 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Zespół Szkół w Miedzierzy  

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt dotyczy modernizacji obiektów sportowych przy ZS w Miedzierzy 
m.in. boisko gminne do gry w piłkę nożną z nawierzchnią z naturalnej 
trawy dla klubu sportowego. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 

Zespół Szkół w Miedzierzy – Miedzierza 79 
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danego projektu) 

5 Szacowana wartość 1 000 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 Liczba rozbudowanych i zmodernizowanych obiektów sportowych 
– 1, 

 Liczba dzieci w wieku szkolnym, która skorzystała  
z rozbudowanych i zmodernizowanych obiektów sportowych – 
300, 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru,  

 dane Zespołu Szkół w Miedzierzy, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 12 
Renowacja zabytkowego Kościoła w Miedzierzy 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Miedzierzy 
Gmina Smyków 
 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt polega na renowacji zabytkowego Kościoła w Miedzierzy.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Kościół – Miedzierza 26 

5 Szacowana wartość 300 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Liczba obiektów zabytkowych poddanych renowacji – 1, 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 sprawozdanie Parafii  p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w 
Miedzierzy, 

 protokoły odbioru, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 13 
Modernizacja Zespołu Szkół w Miedzierzy 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Zespół Szkół w Miedzierzy  

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt polega na modernizacji budynku Zespołu Szkół w Miedzierzy 
(m.in. malowanie pomieszczeń, adaptacja sal lekcyjnych do 
nowoczesnych klasopracowni, modernizacja łazienek, itp.)  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Zespół Szkół w Miedzierzy – Miedzierza 79 
 

5 Szacowana wartość 200 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 Liczba zmodernizowanych budynków edukacyjnych – 1, 
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sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Liczba dzieci w wieku szkolnym, która skorzysta z nowo 
wyremontowanej infrastruktury edukacyjnej – 300, 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 sprawozdanie Zespołu Szkół w Miedzierzy,  

 protokoły odbioru, 

 dokumentacja fotograficzna. 
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7 Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących 
kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk 
powodujących sytuację kryzysową 
 
Poniżej przedstawiamy charakterystykę przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań 
mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową  
na obszarze rewitalizacji nr 1 obejmującym sołectwo Smyków: 
 

UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

L.p. Sfera wraz z nazwą projektu 
Szacunkowa 

wartość 

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 40 000 zł 

1. Wspieranie organizacji pozarządowych 40 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej 50 000 zł 

2. Powstawanie gospodarstw agroturystycznych  50 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 320 000 zł 

3. Edukacja ekologiczna 20 000 zł 

4. EWE i OZE na budynkach prywatnych 200 000 zł 

5. Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego 100 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 330 000 zł 

6. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Smykowie 50 000 zł 

7. Budowa placu zabaw w Smykowie 80 000 zł 

8. Budowa szerokopasmowego internetu 150 000 zł 

9. Montaż monitoringu w centrum gminy 50 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   10 000 zł 

10. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie sołectwa Smyków 10 000 zł 

   

 

RAZEM wartość projektów uzupełniających 750 000 zł 
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Mapa 8 Kolorem niebieskim zaznaczono obszar rewitalizacji nr 1 sołectwa Smyków 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl 

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 1 
Wspieranie organizacji pozarządowych 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Rada Sołecka 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Smyków 
Zespół Smykovia – w ramach struktury Stowarzyszenia Krzewienia Kultury 
„Smykovia” 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie  
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 
Zespół Szkół w Miedzierzy 
Szkoła Podstawowa w Królewcu 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji” 
na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji. 
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie 
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pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa Smyków.  
Zadanie 3: Z komputerem na Ty – zajęcia między pokoleniowe dla 
seniorów i wnuczków. 
Zadanie 4: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych  
i zorganizowanych grup nieformalnych.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren sołectwa Smyków  
Świetlica wiejska w Smykowie 
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 

5 Szacowana wartość 40 000 zł (5000 zł * 8 lat) 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze 
rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja 
pozarządowa – 8, 

 liczba osób objęta projektami partnerskim – 300, 

 liczba inicjatyw oddolnych zrealizowanych w konkursie „Małe 
granty rewitalizacji” – 80, 

 liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały 
wsparcie - 15 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 listy obecności, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej  
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 2 
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Mieszkańcy sołectwa Smyków 
Gmina Smyków 
Rada Sołecka 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania u Źródeł  
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Na terenie sołectwa (i zarazem) gminy funkcjonuje 1 gospodarstwo 
agroturystyczne – istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku na 
obszarze rewitalizacji. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD u Źródeł istnieje 
szansa, że powstaną kolejne gospodarstwa agroturystyczne. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren sołectwa Smyków 

5 Szacowana wartość 50 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Zakładamy, że powstaną 4 gospodarstwa agroturystyczne. W przypadku 
utworzenia na terenie sołectwa i gminy nowych gospodarstw 
agroturystycznych istnieje możliwość powołania stowarzyszenia i 
wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich tworzenia).  
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy Smyków, 

 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych, 
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 www gminy Smyków, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 3 
Edukacja ekologiczna 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach  
Fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną np. Odzyskaj Środowisko 
Gmina Smyków 
Rada Sołecka 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Smyków 
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 
Zespół Szkół w Miedzierzy 
Szkoła Podstawowa w Królewcu 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania u Źródeł 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Zadanie 1: Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej. 
Zadanie 2: Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców sołectwa 
Smyków. 
Zadanie 3: Promocja żywności ekologicznej. 
Zadanie 4: Inne działania związane z edukacją ekologiczną.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Świetlica wiejska w Smykowie 
Przedszkole samorządowe w Smykowie (w przyszłości) 
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 
Urząd Gminy w Smykowie 

5 Szacowana wartość 20 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
W okresie wdrażania Programu: 

 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych, 

 zorganizowanie 16 konkursów ekologicznych, 

 przeprowadzenie 32 pogadanek nt. ekologii, 

 zorganizowanie 8 szkoleń dot. ekologii, 
 

Sposób pomiaru: 

 listy obecności, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 4 
EWE i OZE na budynkach prywatnych 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach  
Mieszkańcy sołectwa Smyków  

3 Zakres realizowanych 
zadań 

EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka 
termomodernizacja polegająca na: 
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 wymiana okien na energooszczędne, 

 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne, 

 ocieplenie ścian zewnętrznych, 

 ocieplenie dachu i stropu, 

 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne, 

 Wymiana kotła,  

 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją. 
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których 
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ 
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi 
wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie  
i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw 
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.  
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw 
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na 
wdrożenie EWE i OZE. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie sołectwa Smyków 

5 Szacowana wartość 200 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Minimum 10 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu 
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE. 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 informacje WFOŚiGW w Kielcach, 

 dane własne Urzędu Gminy Smyków, 

 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 5 
Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Powiatowy Zarząd Dróg w Końskich  
Rada Sołecka  

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej ekologiczne (zużywające 
mniej energii) oraz punktową budowę nowych słupów oświetleniowych  
w przypadku takiej potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren sołectwa Smyków 

5 Szacowana wartość 100 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez 
oświetlenie uliczne na obszarze rewitalizacji. 

 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Smyków. 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 dane własne Urzędu Gminy Smyków, zakładu energetycznego, 

 protokoły odbioru, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_%28fizyka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_s%C5%82oneczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ywy_morskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Falowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_geotermalna
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 dokumentacja fotograficzna. 

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej  
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 6 
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Smykowie 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Rada Sołecka 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Smyków 
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania u Źródeł 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt zakłada doposażenie świetlicy w Smykowie z uwzględnieniem 
potrzeb rozwojowych i tematyki zajęć przeznaczonych dla poszczególnych 
grup wiekowych. Zostaną zakupione m.in. meble, krzesełka, ławeczki,   
stół do tenisa, edukacyjna mata do tańczenia, twistery, drewniane jengi,  
gry planszowe scrable, warcaby, chińczyk, monopoly, szachy, gry 
multimedialne, tablica szkolna obrotowo-jezdna, biurka komputerowe,  
kosze na śmieci, telewizor, zestawy komputerowe z oprogramowaniem,  
laptop, urządzenie wielofunkcyjne, czajnik elektryczny, książki edukacyjne 
w tym słowniki, encyklopedie, odtwarzacz dvd, radiomagnetofon, itp. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Świetlica wiejska w Smykowie 

5 Szacowana wartość 50 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Liczba doposażonych świetlic – 1, 
Liczba dzieci z obszaru rewitalizacji objętych wsparciem w okresie 
wdrażania Programu Rewitalizacji – 120, 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 listy obecności, 

 protokoły odbioru, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 
 
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 7 
Budowa placu zabaw w Smykowie 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Rada Sołecka 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Smyków 
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania u Źródeł 

3 Zakres realizowanych Zadanie polega na budowie placu zabaw na obszarze rewitalizacji. 
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zadań 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren obok świetlicy wiejskiej w Smykowie 

5 Szacowana wartość 80 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Liczba wybudowanych i doposażonych placów zabaw – 1, 
Liczba dzieci, która korzysta z nowo wybudowanego placu zabaw  
w okresie wdrażania Programu – 120, 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 listy obecności, 

 protokoły odbioru, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 8 
Budowa szerokopasmowego internetu 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Przedsiębiorstwa prywatne oferujące usługi związane z dostępem do 
internetu 
Województwo Świętokrzyskie 
Mieszkańcy sołectwa Smyków 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Szerokopasmowy dostęp do internetu – usługa polegająca na łączeniu  
z internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej 
przepustowości. Połączenie wykorzystuje szerokie pasmo częstotliwości 
wytwarzane przez modem. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się 
technologie z rodziny DSL (xDSL), WiMAX, PON, DOCSIS lub inne podobne. 
Projekt rewitalizacyjne zakłada budowę takiego szerokopasmowego 
internetu przynajmniej w części sołectwa Smyków. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Potencjalnie może zostać objęty cały teren sołectwa Smyków  

5 Szacowana wartość 150 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 minimum 40 gospodarstw domowych posiada dostęp do 
szerokopasmowego internetu na obszarze rewitalizacji, 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 ankiety, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 9 
Montaż monitoringu w centrum gminy 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących 
projekt 

Gmina Smyków 
Rada Sołecka 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Smyków 
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85cze_sta%C5%82e
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medium_transmisyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przepustowo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Digital_Subscriber_Line
https://pl.wikipedia.org/wiki/Digital_Subscriber_Line#Przyk.C5.82ady_technologii_DSL
https://pl.wikipedia.org/wiki/WiMAX
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasywna_sie%C4%87_optyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/DOCSIS
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3 Zakres 
realizowanych 
zadań 

Projekt przewiduje zakup i montaż monitoringu wizyjnego (kamer) na obszarze 
rewitalizacji. Niewątpliwie największym atutem monitoringu jest fakt, iż 
umożliwia on całodobową obserwację otoczenia na odległość oraz rejestrację 
zachodzących wydarzeń, które mogłoby umknąć oku nawet najbardziej 
doświadczonego i wnikliwego obserwatora. Co więcej, osoba zagrażająca 
bezpieczeństwu nie zawsze zdaje sobie sprawę, że jest podglądana i prędzej czy 
później zostanie przyłapana na gorącym uczynku.  

4 Lokalizacja 
(miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren sołectwa Smyków (m.in. budynek wielofunkcyjny, gdzie mieści się Urząd 
Gminy; teren wokół świetlicy, teren Orlika, skrzyżowania dróg, itp.). 

5 Szacowana 
wartość 

50 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich 
oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do 
celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Smyków poprzez zmniejszenie 
liczby przestępstw/wykroczeń na obszarze rewitalizacji. W latach 2011-2015 
odnotowano 58 przestępstw i wykroczeń na przedmiotowym terenie: 
 

L.p.  Miejscowość 
Rok 

2015 
Rok 

2014 
Rok 

2013 
Rok 

2012 
Rok 

2011 
Razem 

1 Sołectwo Smyków 7 9 11 17 14 58 

 
Średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat - 11,6. Dzięki monitoringowi prognozuje 
się, że w latach 2016-2023 liczba przestępstw/wykroczeń średniorocznie 
wyniesie poniżej 11. 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru, 

 dane Komisariatu Policji w Radoszycach, 

 dokumentacja fotograficzna. 
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Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 10 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie sołectwa Smyków 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Rada Sołecka 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Smyków 
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 
Zespół Szkół w Miedzierzy 
Szkoła Podstawowa w Królewcu 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania u Źródeł 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Przedsięwzięcie obejmuje restaurację i dbanie o występujące na terenie 
sołectwa miejsca pamięci, kapliczki, krzyże i figury przydrożne. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren sołectwa Smyków 

5 Szacowana wartość 10 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Liczba elementów dziedzictwa kulturowego, które zostaną 
odrestaurowane -2, 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru,  

 dokumentacja fotograficzna. 
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Miejscowość Królewiec – obszar rewitalizacji nr 2 
Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań mających 
na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową na w/w 
obszarze rewitalizacji  
 

UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

L.p. Sfera wraz z nazwą projektu 
Szacunkowa 

wartość 

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 130 000 zł 

1. Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Królewcu 100 000 zł 

2. Wspieranie organizacji pozarządowych 30 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej 50 000 zł 

3. Powstawanie gospodarstw agroturystycznych  50 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 320 000 zł 

4. Edukacja ekologiczna 20 000 zł 

5. EWE i OZE na budynkach prywatnych 200 000 zł 

6. Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego 100 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 200 000 zł 

7. Budowa szerokopasmowego internetu 150 000 zł 

8. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Królewcu 50 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   10 000 zł 

9. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Królewiec 10 000 zł 

   

 

RAZEM wartość projektów uzupełniających 710 000 zł 

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 1 
Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Królewcu 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Szkoła Podstawowa w Królewcu  
Gmina Smyków 
Rada Sołecka 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Smyków 
Zespół Smykovia – w ramach struktury Stowarzyszenia Krzewienia Kultury 
„Smykovia” 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie  
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Zadanie 1: Doposażenie pracowni informatycznej (TIK) – „Cyfrowa szkoła” 
Wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK „Cyfrowa szkoła”  
1)  przenośny  komputer  dla  ucznia,  wraz  z  oprogramowaniem,  lub  
inne  mobilne urządzenie mające funkcje komputera  -  urządzenia 
wyposażone w  zainstalowany system operacyjny.  
2)  przenośny  komputer  dla  nauczyciela,  wraz  z  oprogramowaniem,  
lub  inne mobilne  urządzenie  mające  funkcje  komputera  -  urządzenia  
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wyposażone w zainstalowany system operacyjny.  
3)  dedykowane  urządzenie  umożliwiające  ładowanie  oraz  zarządzanie  
mobilnym sprzętem komputerowym;  
4)  sieciowe  urządzenie  wielofunkcyjne  -  urządzenie  współpracujące   
z  komputerem umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie  
i skanowanie;  
5)  drukarka  3D  -  urządzenie  umożliwiające  przestrzenne  drukowanie  
trójwymiarowych fizycznych obiektów na podstawie komputerowego 
modelu;  
6)  cyfrowe  urządzenie  zapisujące  obraz  lub/i  dźwięk   
z  oprzyrządowaniem i statywem - urządzenie zapisujące obraz i dźwięk 
podobnie jak informacje w pamięci komputera;  
7)  wielkoformatowe,  niskoemisyjne,  interaktywne  urządzenia  do  
projekcji  obrazu i emisji dźwięku – np. tablice interaktywne, 
wideoprojektory, ekrany dotykowe itd;  
8)  cyfrowe  systemy  pomiarowe  –  służące  do  otrzymywania,  
przetwarzania, przesyłania oraz zapamiętywania informacji pomiarowej;  
9)  wizualizer  -  urządzenie  służące  do  prezentacji.  Umożliwia  
pokazanie  na  ekranie (w połączeniu z projektorem) zarówno płaskiego, 
jak i przestrzennego przedmiotu. 
10)  system  do  zbierania  i  analizowania  odpowiedzi  –  system,  który  
pozwala  na tworzenie sprawdzianów, zarządzanie wynikami, 
nadzorowanie pracy ucznia 
 
Wykaz  pomocy  dydaktycznych  w  ramach  infrastruktury  sieciowo 
usługowej „Cyfrowa szkoła”  
1)  urządzenia  sieciowe  (tj.  firewall,  przełącznik  zarządzalny  -  
urządzenia  umożliwiające konfigurację V-Lanów, 
2)  okablowanie strukturalne - umożliwia wykonanie szkolnych sieci 
komputerowych, 
3)  ruter  z wbudowanymi  lub  zewnętrznymi  modułami  zapory  
sieciowej  i  systemem blokowania  włamań  (IPS)  -  urządzenie  sieciowe  
służące  do  łączenia  różnych  sieci komputerowych;  
4)  zasilacz  UPS  -  urządzenie,  którego  funkcją  jest  podtrzymanie  pracy  
urządzeń elektronicznych w przypadku zaniku zasilania (konieczny przy 
zakupie NAS);  
5)  klimatyzator  –  urządzenie  niezbędne  do  zapewnienia  
odpowiednich  warunków  pracy urządzeń infrastruktury sieciowej;  
6)  serwer  plików  NAS  -  urządzenie  umożliwiające  składowanie  danych  
(NAS  Network Attached Storage) minimum 2 dyskowy;  
7)  kontroler WLAN - urządzenie zarządzające szkolną siecią 
bezprzewodową;  
8)  punkt dostępowy - urządzenie zapewniające dostęp do sieci 
komputerowej za pomocą bezprzewodowego nośnika transmisyjnego; 
 
Zadanie 2: Doposażenie pracowni matematycznych. 
Podstawowe wyposażenie pracowni (szafy, szafki, ławki, itp.) 
1.  Dodatkowe wyposażenie pracowni (stolik pod rzutnik/projektor, 
tablica obrotowa, tablica na przybory tablicowe  –  magnetyczna, stojak  –  
wieszak jezdny,  tablica  suchościeralna, nakładka tablicowa, stojak do 
przechowywania plansz, itp.). 
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2.  Przyrządy do tablic: markery, gąbki, itp. 
3.  Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć, w tym narzędzia 
Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK)  wraz  z  aplikacjami  
tematycznymi  np.  telewizor,  wizualizer,  rzutnik, projektor). 
4.  Pomoce dydaktyczne:  

 przyrządy tablicowe: linijki, ekierki, kątomierze, cyrkle, itp., 
 przyrządy  do  mierzenia  długości:  linijka,  miara  metalowa,  

miara  taśmowa,  koło metryczne z sygnałem dźwiękowym, itp., 
 przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach: puzzle i układanki, 
 przyrządy,  zestawy  do  mierzenia  jednostek  i  objętości  wagi:  

wagi,  odważniki, klepsydry, cylindry, miarki objętości, 
termometry, 

 przyrządy,  zestawy  do  budowy  brył  przestrzennych   
i  szkieletów  brył:  klocki,  bryły szkieletowe  –  budowa  brył  
przy  pomocy  kulek  z  otworami  patyczków  o  różnej długości, 

 przyrządy,  zestawy  do  nauki  ułamków:  odcinki  tablicowe-  
magnetyczne,  ułamki magnetyczne z sortownikiem koła, 

 plansze matematyczne, 
 programy komputerowe, 
 zestawy  tablicowe,  plansze  dydaktyczne  do  prezentacji  

poszczególnych  zagadnień matematycznych, w tym potęg, 
pierwiastków, algebry, trygonometrii, itd., 

 inne przyrządy: duże liczydło, kalkulatory, konstrukcje 
przestrzenne, itp.   

 
Zadanie 3: Doposażenie pracowni przyrodniczych 
Minimalny zakres pomocy: 

 przyrządy i urządzenia do obserwacji (lupa, pudełko do 
obserwacji okazów (z 2 lupami), lornetka, teleskop, mikroskop, 
itp.) 

 preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych: 
zestaw preparatów mikroskopowych  

 bezkręgowce, 
 skrzydła owadów, 
 rośliny jadalne, 
 tkanki ssaków, 
 grzyby, 
 co żyje w kropli wody, 
 tkanki człowieka, 
 tkanki człowieka zmienione chorobowo, 
 preparaty zoologiczne, 
 przyroda 

 przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń 
 taśma miernicza, 
 stoper, 
 termometr z sondą, 
 termometr laboratoryjny, 
 termometr zaokienny, 
 waga elektroniczna do 5 kg, 
 waga szalkowa z tworzywa + odważniki, 
 kompas, 
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 deszczomierz, 
 barometr, 
 wiatromierz, 
 higrometr, 
 zestaw aerometrów, 
 zestaw siłomierzy, 
 miernik uniwersalny wielkości elektrycznych, 
 elektroskop, 
 zestaw pałeczek do elektryzowania, 
 żarówki miniaturowe 6 V, 
 żarówki miniaturowe 3,5 V, 
 oprawki do żarówek, 
 diody LED, 
 przewodniki, Izolatory, 
 oporniki, 
 przewody z zakończeniami typu „krokodylek”, 
 silniczek elektryczny, 
 sygnalizator piezoelektryczny, 
 baterie płaskie, 
 zestaw magnesów sztabkowych, 
 zestaw magnesów podkowiastych, 
 pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi, 
 magnes neodymowy, 
 igła magnetyczna, 
 zestaw soczewek, 
 lusterko płaskie podwójne rozkładane, 
 lusterko wklęsło-wypukłe, 
 pryzmat (akrylowy lub szklany), 
 zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona), 
 zestaw cylindrów o równych masach i różnych objętościach, 
 zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach, 
 zestaw klocków, 
 zestaw klocków  plastikowych, 
 piłeczki różnych rozmiarów i różnym stopniu sprężystości, 
 zestaw sprężyn metalowych, 
 pojemnik próżniowy z pompką, 
 latarki z żarówką o dużej mocy i laserem czerwonym, 
 zestaw skał i minerałów, 
 stetoskop, 
 ciśnieniomierz, 

 IT 
 aparat fotograficzny, 
 rzutnik multimedialny, 
 ekran do rzutnika multimedialnego, 
 odtwarzacz CD z głośnikami, 
 laptop dla nauczyciela (możliwość podłączenia do rzutnika  

i mikroskopu), 
 szybkie łącze internetowe. 

 sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne 
 probówka szklana – 18 cm, śr. 18 mm, 
 statyw na próbówki, 



Program Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016-2023 
 

Strona 109 z 157 
  

 kolba okrągłodenna, 
 kolba stożkowa, 
 zlewka niska – plastikowa, 
 zlewka niska – szklana, 
 zlewka duża – szklana, 
 cylinder miarowy – plastikowy, 
 moździerz z tłuczkiem, 

 sprzęt ochronny 

 sprzęt techniczny i pomocniczy 

 globusy, mapy 

 modele 

 plansze 

 przewodniki, atlasy 

 drobne artykuły papiernicze, chemia domowa – zużywalne, liczba 
w zależności od potrzeb 

 
Zadanie 4: Doposażenie pozostałych pracowni szkolnych wg 
zdiagnozowanych potrzeb. 
 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szkoła Podstawowa w Królewcu – Królewiec 14 
 

5 Szacowana wartość 100 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty: 

 liczba dzieci w wieku szkolnym, która skorzysta z pomocy 
dydaktycznych w ciągu 8 lat wdrażania Programu Rewitalizacji – 
300, 

 liczba doposażonych pracowni – 6, 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 2 
Wspieranie organizacji pozarządowych 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Szkoła Podstawowa w Królewcu 
Rada Sołecka 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Smyków 
Zespół Smykovia – w ramach struktury Stowarzyszenia Krzewienia Kultury 
„Smykovia” 
Zespół dziecięcy Szkoły Podstawowej w Królewcu „Królewiaczki” w 
ramach struktury szkoły 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie  
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji” 
na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji. 
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Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie 
pasji i zainteresowań mieszkańców miejscowości Królewiec.   
Zadanie 3: Wdrażanie innych pomysłów na projekty realizowane przez 
organizacje pozarządowe i zorganizowane grupy nieformalne.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren miejscowości Królewiec  
Świetlica wiejska w Królewcu – Królewiec 40 
Szkoła Podstawowa w Królewcu – Królewiec 14 

5 Szacowana wartość 30 000 zł (3750 zł * 8 lat) 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze 
rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja 
pozarządowa – 5, 

 liczba osób objęta projektami partnerskim – 220, 

 liczba inicjatyw oddolnych zrealizowanych w konkursie „Małe 
granty rewitalizacji” – 40, 

 liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały 
wsparcie – 8. 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 listy obecności, 

 sprawozdania z realizacji projektów grantowych,  

 dokumentacja fotograficzna. 

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej  
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 3 
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Mieszkańcy miejscowości Królewiec 
Gmina Smyków 
Rada Sołecka 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania u Źródeł  
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Na terenie miejscowości Królewiec nie funkcjonuje żadne gospodarstwo 
agroturystyczne – istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku na 
obszarze rewitalizacji. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD u Źródeł istnieje 
szansa, że powstaną gospodarstwa agroturystyczne. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren miejscowości Królewiec 

5 Szacowana wartość 50 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Zakładamy, że powstaną 2 gospodarstwa agroturystyczne.  
W przypadku utworzenia na terenie miejscowości i gminy nowych 
gospodarstw agroturystycznych istnieje możliwość powołania 
stowarzyszenia i wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich 
tworzenia).  
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy Smyków, 
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 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych, 

 www gminy Smyków, 

 dokumentacja fotograficzna. 
 
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 4 
Edukacja ekologiczna 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Szkoła Podstawowa w Królewcu 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach  
Fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną np. Odzyskaj Środowisko 
Gmina Smyków 
Rada Sołecka 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Smyków 
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania u Źródeł 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Zadanie 1: Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Królewcu 
Zakłada się realizację różnego rodzaju akcji (np. sprzątanie świata, 
zakładanie ogródka na parapecie okna), przeprowadzenie badań  
i doświadczeń, konkursów (np. przyrodniczo-plastycznych, 
fotograficznych, wierszyki i opowiadania o tematyce ekologicznej), 
szkoleń, pogadanek w szkołach,  dokarmianie ptaków w trakcie zimy, 
wycieczki do lasu, itp. 
Zadanie 2: Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej. 
Zadanie 3: Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców miejscowości 
Królewiec.  
Zadanie 4: Promocja żywności ekologicznej i zdrowego trybu życia. 
Zadanie 5: Inne działania związane z edukacją ekologiczną.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Świetlica wiejska w Królewcu – Królewiec 40 
Szkoła Podstawowa w Królewcu – Królewiec 14 
 

5 Szacowana wartość 20 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
W okresie wdrażania Programu: 

 przeprowadzenie min. 12 akcji ekologicznych, 

 zorganizowanie 20 konkursów ekologicznych, 

 przeprowadzenie 25 pogadanek nt. ekologii, 

 zorganizowanie 4 szkolenia dot. ekologii, 
 

Sposób pomiaru: 

 listy obecności, 

 sprawozdania z działalności Szkoły Podstawowej, świetlicy 
wiejskiej 

 dokumentacja fotograficzna. 
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1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 5 
EWE i OZE na budynkach prywatnych 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach  
Mieszkańcy miejscowości Królewiec 
Gmina Smyków 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka 
termomodernizacja polegająca na: 

 wymiana okien na energooszczędne, 

 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne, 

 ocieplenie ścian zewnętrznych, 

 ocieplenie dachu i stropu, 

 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne, 

 Wymiana kotła,  

 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją. 
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których 
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ 
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi 
wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie  
i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw 
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.  
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw 
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na 
wdrożenie EWE i OZE. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie miejscowości Królewiec 

5 Szacowana wartość 200 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Minimum 10 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu 
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE. 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 informacje WFOŚiGW w Kielcach, 

 dane własne Urzędu Gminy Smyków, 

 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 6 
Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Powiatowy Zarząd Dróg w Końskich  
Rada Sołecka  

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej ekologiczne (zużywające 
mniej energii) oraz punktową budowę nowych słupów oświetleniowych  
w przypadku takiej potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren miejscowości Królewiec 

5 Szacowana wartość 100 000 zł 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_%28fizyka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_s%C5%82oneczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ywy_morskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Falowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_geotermalna
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6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez 
oświetlenie uliczne na obszarze rewitalizacji. 

 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Królewiec. 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 dane własne Urzędu Gminy Smyków, zakładu energetycznego, 

 protokoły odbioru, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej  
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 7 

Budowa szerokopasmowego internetu 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Przedsiębiorstwa prywatne oferujące usługi związane z dostępem do 
internetu 
Województwo Świętokrzyskie 
Mieszkańcy miejscowości Królewiec  

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Szerokopasmowy dostęp do internetu – usługa polegająca na łączeniu  
z internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej 
przepustowości. Połączenie wykorzystuje szerokie pasmo częstotliwości 
wytwarzane przez modem. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się 
technologie z rodziny DSL (xDSL), WiMAX, PON, DOCSIS lub inne podobne. 
Projekt rewitalizacyjny zakłada budowę szerokopasmowego internetu na 
terenie miejscowości Królewiec. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren miejscowości Królewiec  

5 Szacowana wartość 150 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 minimum 35 gospodarstw domowych na obszarze rewitalizacji 
posiada dostęp do szerokopasmowego internetu, 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 ankieta, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 8 
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Królewcu 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Rada Sołecka 
Szkoła Podstawowa w Królewcu 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Smyków 
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania u Źródeł 

3 Zakres realizowanych Projekt zakłada doposażenie świetlicy w Królewcu z uwzględnieniem 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85cze_sta%C5%82e
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medium_transmisyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przepustowo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Digital_Subscriber_Line
https://pl.wikipedia.org/wiki/Digital_Subscriber_Line#Przyk.C5.82ady_technologii_DSL
https://pl.wikipedia.org/wiki/WiMAX
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasywna_sie%C4%87_optyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/DOCSIS
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zadań potrzeb rozwojowych i tematyki zajęć przeznaczonych dla poszczególnych 
grup wiekowych. Zostaną zakupione m.in. meble, krzesełka, ławeczki,  
stół do tenisa, edukacyjna mata do tańczenia, twistery, drewniane jengi, 
gry planszowe scrable, warcaby, chińczyk, monopoly, szachy, gry 
multimedialne, tablica szkolna obrotowo-jezdna, biurka komputerowe, 
kosze na śmieci, telewizor, zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 
laptop, urządzenie wielofunkcyjne, czajnik elektryczny, książki edukacyjne 
w tym słowniki, encyklopedie, odtwarzacz dvd, radiomagnetofon, itp. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Świetlica wiejska w Królewcu – Królewiec 40 
 

5 Szacowana wartość 50 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Liczba doposażonych świetlic – 1, 
Liczba dzieci z obszaru rewitalizacji objętych wsparciem w okresie 
wdrażania Programu Rewitalizacji – 140, 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 listy obecności, 

 protokoły odbioru, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 
 
 
Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 9 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości 
Królewiec 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Rada Sołecka 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Smyków 
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 
Szkoła Podstawowa w Królewcu 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania u Źródeł 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Przedsięwzięcie obejmuje restaurację i dbanie o występujące na terenie 
miejscowości Królewiec - kapliczki, krzyże i figury przydrożne. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren miejscowości Królewiec 

5 Szacowana wartość 10 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Liczba elementów dziedzictwa kulturowego, które zostaną 
odrestaurowane -1, 
 
Sposób pomiaru rezultatów:  

 protokoły odbioru,  
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 dokumentacja fotograficzna. 

 
Miejscowość Miedzierza – obszar rewitalizacji nr 3 
Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań mających 
na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową na w/w 
obszarze rewitalizacji  
 
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 1 
Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Miedzierzy 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Zespół Szkół w Miedzierzy  
Gmina Smyków 
Rada Sołecka 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Smyków 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie  
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Zadanie 1: Doposażenie pracowni informatycznej (TIK) – „Cyfrowa szkoła” 
Wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK „Cyfrowa szkoła”  
1)  przenośny  komputer  dla  ucznia,  wraz  z  oprogramowaniem,  lub  
inne  mobilne urządzenie mające funkcje komputera  -  urządzenia 
wyposażone w  zainstalowany system operacyjny.  
2)  przenośny  komputer  dla  nauczyciela,  wraz  z  oprogramowaniem,  
lub  inne mobilne  urządzenie  mające  funkcje  komputera  -  urządzenia  
wyposażone w zainstalowany system operacyjny.  
3)  dedykowane  urządzenie  umożliwiające  ładowanie  oraz  zarządzanie  
mobilnym sprzętem komputerowym;  
4)  sieciowe  urządzenie  wielofunkcyjne  -  urządzenie  współpracujące   
z  komputerem umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie  
i skanowanie;  
5)  drukarka  3D  -  urządzenie  umożliwiające  przestrzenne  drukowanie  
trójwymiarowych fizycznych obiektów na podstawie komputerowego 
modelu;  
6)  cyfrowe  urządzenie  zapisujące  obraz  lub/i  dźwięk   
z  oprzyrządowaniem i statywem - urządzenie zapisujące obraz i dźwięk 
podobnie jak informacje w pamięci komputera;  
7)  wielkoformatowe,  niskoemisyjne,  interaktywne  urządzenia  do  
projekcji  obrazu i emisji dźwięku – np. tablice interaktywne, 
wideoprojektory, ekrany dotykowe itd;  
8)  cyfrowe  systemy  pomiarowe  –  służące  do  otrzymywania,  
przetwarzania, przesyłania oraz zapamiętywania informacji pomiarowej;  
9)  wizualizer  -  urządzenie  służące  do  prezentacji.  Umożliwia  
pokazanie  na  ekranie (w połączeniu z projektorem) zarówno płaskiego, 
jak i przestrzennego przedmiotu. 
10)  system  do  zbierania  i  analizowania  odpowiedzi  –  system,  który  
pozwala  na tworzenie sprawdzianów, zarządzanie wynikami, 
nadzorowanie pracy ucznia 
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Wykaz  pomocy  dydaktycznych  w  ramach  infrastruktury  sieciowo 
usługowej „Cyfrowa szkoła”  
1)  urządzenia  sieciowe  (tj.  firewall,  przełącznik  zarządzalny  -  
urządzenia  umożliwiające konfigurację V-Lanów, 
2)  okablowanie strukturalne - umożliwia wykonanie szkolnych sieci 
komputerowych, 
3)  ruter  z wbudowanymi  lub  zewnętrznymi  modułami  zapory  
sieciowej  i  systemem blokowania  włamań  (IPS)  -  urządzenie  sieciowe  
służące  do  łączenia  różnych  sieci komputerowych;  
4)  zasilacz  UPS  -  urządzenie,  którego  funkcją  jest  podtrzymanie  pracy  
urządzeń elektronicznych w przypadku zaniku zasilania (konieczny przy 
zakupie NAS);  
5)  klimatyzator  –  urządzenie  niezbędne  do  zapewnienia  
odpowiednich  warunków  pracy urządzeń infrastruktury sieciowej;  
6)  serwer  plików  NAS  -  urządzenie  umożliwiające  składowanie  danych  
(NAS  Network Attached Storage) minimum 2 dyskowy;  
7)  kontroler WLAN - urządzenie zarządzające szkolną siecią 
bezprzewodową;  
8)  punkt dostępowy - urządzenie zapewniające dostęp do sieci 
komputerowej za pomocą bezprzewodowego nośnika transmisyjnego; 
 
Zadanie 2: Doposażenie pracowni matematycznych. 
Podstawowe wyposażenie pracowni (szafy, szafki, ławki, itp.) 
1.  Dodatkowe wyposażenie pracowni (stolik pod rzutnik/projektor, 
tablica obrotowa, tablica na przybory tablicowe  –  magnetyczna, stojak  –  
wieszak jezdny,  tablica  suchościeralna, nakładka tablicowa, stojak do 
przechowywania plansz, itp.). 
2.  Przyrządy do tablic: markery, gąbki, itp. 
3.  Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć, w tym narzędzia 
Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK)  wraz  z  aplikacjami  
tematycznymi  np.  telewizor,  wizualizer,  rzutnik, projektor). 
4.  Pomoce dydaktyczne:  

 przyrządy tablicowe: linijki, ekierki, kątomierze, cyrkle, itp., 
 przyrządy  do  mierzenia  długości:  linijka,  miara  metalowa,  

miara  taśmowa,  koło metryczne z sygnałem dźwiękowym, itp., 
 przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach: puzzle i układanki, 
 przyrządy,  zestawy  do  mierzenia  jednostek  i  objętości  wagi:  

wagi,  odważniki, klepsydry, cylindry, miarki objętości, 
termometry, 

 przyrządy,  zestawy  do  budowy  brył  przestrzennych   
i  szkieletów  brył:  klocki,  bryły szkieletowe  –  budowa  brył  
przy  pomocy  kulek  z  otworami  patyczków  o  różnej długości, 

 przyrządy,  zestawy  do  nauki  ułamków:  odcinki  tablicowe-  
magnetyczne,  ułamki magnetyczne z sortownikiem koła, 

 plansze matematyczne, 
 programy komputerowe, 
 zestawy  tablicowe,  plansze  dydaktyczne  do  prezentacji  

poszczególnych  zagadnień matematycznych, w tym potęg, 
pierwiastków, algebry, trygonometrii, itd., 

 inne przyrządy: duże liczydło, kalkulatory, konstrukcje 
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przestrzenne, itp.   
 
Zadanie 3: Doposażenie pracowni przyrodniczych 
Minimalny zakres pomocy: 

 przyrządy i urządzenia do obserwacji (lupa, pudełko do 
obserwacji okazów (z 2 lupami), lornetka, teleskop, mikroskop, 
itp.) 

 preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych: 
zestaw preparatów mikroskopowych  

 bezkręgowce, 
 skrzydła owadów, 
 rośliny jadalne, 
 tkanki ssaków, 
 grzyby, 
 co żyje w kropli wody, 
 tkanki człowieka, 
 tkanki człowieka zmienione chorobowo, 
 preparaty zoologiczne, 
 przyroda 

 przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń 
 taśma miernicza, 
 stoper, 
 termometr z sondą, 
 termometr laboratoryjny, 
 termometr zaokienny, 
 waga elektroniczna do 5 kg, 
 waga szalkowa z tworzywa + odważniki, 
 kompas, 
 deszczomierz, 
 barometr, 
 wiatromierz, 
 higrometr, 
 zestaw aerometrów, 
 zestaw siłomierzy, 
 miernik uniwersalny wielkości elektrycznych, 
 elektroskop, 
 zestaw pałeczek do elektryzowania, 
 żarówki miniaturowe 6 V, 
 żarówki miniaturowe 3,5 V, 
 oprawki do żarówek, 
 diody LED, 
 przewodniki, Izolatory, 
 oporniki, 
 przewody z zakończeniami typu „krokodylek”, 
 silniczek elektryczny, 
 sygnalizator piezoelektryczny, 
 baterie płaskie, 
 zestaw magnesów sztabkowych, 
 zestaw magnesów podkowiastych, 
 pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi, 
 magnes neodymowy, 
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 igła magnetyczna, 
 zestaw soczewek, 
 lusterko płaskie podwójne rozkładane, 
 lusterko wklęsło-wypukłe, 
 pryzmat (akrylowy lub szklany), 
 zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona), 
 zestaw cylindrów o równych masach i różnych objętościach, 
 zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach, 
 zestaw klocków, 
 zestaw klocków  plastikowych, 
 piłeczki różnych rozmiarów i różnym stopniu sprężystości, 
 zestaw sprężyn metalowych, 
 pojemnik próżniowy z pompką, 
 latarki z żarówką o dużej mocy i laserem czerwonym, 
 zestaw skał i minerałów, 
 stetoskop, 
 ciśnieniomierz, 

 IT 
 aparat fotograficzny, 
 rzutnik multimedialny, 
 ekran do rzutnika multimedialnego, 
 odtwarzacz CD z głośnikami, 
 laptop dla nauczyciela (możliwość podłączenia do rzutnika  

i mikroskopu), 
 szybkie łącze internetowe. 

 sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne 
 probówka szklana – 18 cm, śr. 18 mm, 
 statyw na próbówki, 
 kolba okrągłodenna, 
 kolba stożkowa, 
 zlewka niska – plastikowa, 
 zlewka niska – szklana, 
 zlewka duża – szklana, 
 cylinder miarowy – plastikowy, 
 moździerz z tłuczkiem, 

 sprzęt ochronny 

 sprzęt techniczny i pomocniczy 

 globusy, mapy 

 modele 

 plansze 

 przewodniki, atlasy 

 drobne artykuły papiernicze, chemia domowa – zużywalne, liczba 
w zależności od potrzeb 

 
Zadanie 4: Doposażenie pozostałych pracowni szkolnych wg 
zdiagnozowanych potrzeb. 
 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Zespół Szkół w Miedzierzy – Miedzierza 79 
 

5 Szacowana wartość 150 000 zł 
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6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty: 

 liczba dzieci w wieku szkolnym, która skorzysta z pomocy 
dydaktycznych w ciągu 8 lat wdrażania Programu Rewitalizacji – 
300, 

 liczba doposażonych pracowni – 5, 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 2 
Wspieranie organizacji pozarządowych 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Zespół Szkół w Miedzierzy 
Rada Sołecka 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Smyków 
Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzierzy  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie  
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji” 
na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji. 
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie 
pasji i zainteresowań mieszkańców miejscowości Miedzierza.   
Zadanie 3: Wdrażanie innych pomysłów na projekty realizowane przez 
organizacje pozarządowe i zorganizowane grupy nieformalne.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren miejscowości Miedzierza 
Budynek OSP i świetlicy wiejskiej w Miedzierzy – Miedzierza 23 
Zespół Szkół w Miedzierzy – Miedzierza 79 

5 Szacowana wartość 30 000 zł (3750 zł * 8 lat) 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze 
rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja 
pozarządowa – 7, 

 liczba osób objęta projektami partnerskim – 280, 

 liczba inicjatyw oddolnych zrealizowanych w konkursie „Małe 
granty rewitalizacji” – 30, 

 liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały 
wsparcie – 10. 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 listy obecności, 

 sprawozdania z realizacji projektów grantowych,  

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 3 
Utworzenie świetlicy szkolnej w budynku Zespołu Szkół w Miedzierzy 
poprzez remont lokalu i jego wyposażenie 
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2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Zespół Szkół w Smykowie 
Rada Sołecka 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Zadanie rewitalizacyjne polega na utworzeniu świetlicy szkolnej  
w budynku Zespołu Szkół w Miedzierzy poprzez remont lokalu i jego 
wyposażenie. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Zespół Szkół w Miedzierzy – Miedzierza 79 
 

5 Szacowana wartość 50 000 zł  

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 liczba wyremontowanych pomieszczeń, które zostały 
zaadoptowane na świetlicę wiejską – 1, 

 liczba doposażonych świetlic szkolnych – 1, 

 liczba uczniów, która skorzystała z wyremontowanej  
i doposażonej świetlicy wiejskiej – 300, 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru, 

 sprawozdania Zespołu Szkół w Miedzierzy, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej  
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 4 
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Mieszkańcy miejscowości Miedzierza 
Gmina Smyków 
Rada Sołecka 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania u Źródeł  
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Na terenie miejscowości Miedzierza nie funkcjonuje żadne gospodarstwo 
agroturystyczne – istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku na 
obszarze rewitalizacji. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD u Źródeł istnieje 
szansa, że powstaną gospodarstwa agroturystyczne. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren miejscowości Miedzierza 

5 Szacowana wartość 50 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Zakładamy, że powstaną 2 gospodarstwa agroturystyczne.  
W przypadku utworzenia na terenie miejscowości i gminy nowych 
gospodarstw agroturystycznych istnieje możliwość powołania 
stowarzyszenia i wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich 
tworzenia).  
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy Smyków, 

 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych, 
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 www gminy Smyków, 

 dokumentacja fotograficzna. 
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Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 5 
Edukacja ekologiczna 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Zespół Szkół w Miedzierzy  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach  
Fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną np. Odzyskaj Środowisko 
Gmina Smyków 
Rada Sołecka 
Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzierzy  
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Smyków 
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania u Źródeł 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Zadanie 1: Edukacja ekologiczna w Zespole Szkół w Miedzierzy 
Zakłada się realizację różnego rodzaju akcji (np. sprzątanie świata, 
zakładanie ogródka na parapecie okna), przeprowadzenie badań  
i doświadczeń, konkursów (np. przyrodniczo-plastycznych, 
fotograficznych, wierszyki i opowiadania o tematyce ekologicznej), 
szkoleń, pogadanek w szkołach,  dokarmianie ptaków w trakcie zimy, 
wycieczki do lasu, itp. 
Zadanie 2: Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej. 
Zadanie 3: Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców miejscowości 
Miedzierza.  
Zadanie 4: Promocja żywności ekologicznej i zdrowego trybu życia. 
Zadanie 5: Inne działania związane z edukacją ekologiczną.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Budynek OSP i świetlicy wiejskiej w Miedzierzy – Miedzierza 23 
Zespół Szkół w Miedzierzy – Miedzierza 79 
 

5 Szacowana wartość 20 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
W okresie wdrażania Programu: 

 przeprowadzenie min. 18 akcji ekologicznych, 

 zorganizowanie 30 konkursów ekologicznych, 

 przeprowadzenie 40 pogadanek nt. ekologii, 

 zorganizowanie 12 szkoleń dot. ekologii. 
 

Sposób pomiaru: 

 listy obecności, 

 sprawozdania z działalności Zespołu Szkół, 

 sprawozdanie z działalności świetlicy wiejskiej, 

 sprawozdania z działalności stowarzyszeń, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 6 
EWE i OZE na budynkach prywatnych 
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2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach  
Mieszkańcy miejscowości Miedzierza 
Gmina Smyków 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka 
termomodernizacja polegająca na: 

 wymiana okien na energooszczędne, 

 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne, 

 ocieplenie ścian zewnętrznych, 

 ocieplenie dachu i stropu, 

 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne, 

 Wymiana kotła,  

 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją. 
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których 
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ 
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi 
wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie  
i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw 
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.  
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw 
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na 
wdrożenie EWE i OZE. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie miejscowości Miedzierza 

5 Szacowana wartość 200 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Minimum 15 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu 
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE. 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 informacje WFOŚiGW w Kielcach, 

 dane własne Urzędu Gminy Smyków, 

 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 7 
Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Powiatowy Zarząd Dróg w Końskich  
Rada Sołecka  

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej ekologiczne (zużywające 
mniej energii) oraz punktową budowę nowych słupów oświetleniowych  
w przypadku takiej potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren miejscowości Miedzierza 

5 Szacowana wartość 100 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_%28fizyka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_s%C5%82oneczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ywy_morskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Falowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_geotermalna
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sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

oświetlenie uliczne na obszarze rewitalizacji. 

 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Miedzierza.  
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 dane własne Urzędu Gminy Smyków, zakładu energetycznego, 

 protokoły odbioru, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej  
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 8 

Modernizacja drogi powiatowej nr 045T Piekło-Kawęczyn-Miedzierza 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Lider: Powiatowy Zarząd Dróg w Końskich 
Podmioty wspomagające: 
Gmina Smyków 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi 
powiatowej nr 045T Piekło-Kawęczyn-Miedzierza na odcinku 
przebiegającym przez miejscowość Miedzierza. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Droga powiatowa nr 045T Piekło-Kawęczyn-Miedzierza - na odcinku 
przebiegającym przez miejscowość Miedzierza 

5 Szacowana wartość 500 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 Liczba zmodernizowanych dróg powiatowych – 1, 

 Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Miedzierza – 
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych. 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru,  

 dane Komisariatu Policji w Radoszycach, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 9 
Modernizacja drogi od Gimnazjum w Miedzierzy do drogi powiatowej 
0459T  

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi od 
Gimnazjum w Miedzierzy do drogi powiatowej 0459T o długości 350 m. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Droga od Gimnazjum w Miedzierzy do drogi powiatowej 0459T 

5 Szacowana wartość 100 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 Liczba zmodernizowanych dróg – 1, 

 Długość zmodernizowanych dróg powiatowych – 350 m, 

 Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Miedzierza – 
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych. 
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Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru,  

 dane Komisariatu Policji w Radoszycach, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 10 
Modernizacja i poszerzenie drogi gminnej nr 382005T Miedzierza-Rozgół  

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację  
i poszerzenie drogi gminnej nr 382005T Miedzierza-Rozgół na odcinku ok. 
900 m 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Droga gminna nr 382005T Miedzierza-Rozgół  

5 Szacowana wartość 300 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 Liczba zmodernizowanych dróg gminnych – 1, 

 Długość zmodernizowanych dróg gminnych – 300 m, 

 Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Miedzierza – 
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych. 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protokoły odbioru,  

 dane Komisariatu Policji w Radoszycach, 

 dokumentacja fotograficzna. 
 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 11 
Budowa szerokopasmowego internetu 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Przedsiębiorstwa prywatne oferujące usługi związane z dostępem do 
internetu 
Województwo Świętokrzyskie 
Mieszkańcy miejscowości Miedzierza 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Szerokopasmowy dostęp do internetu – usługa polegająca na łączeniu  
z internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej 
przepustowości. Projekt rewitalizacyjny zakłada budowę 
szerokopasmowego internetu na terenie miejscowości Miedzierza.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren miejscowości Miedzierza  

5 Szacowana wartość 150 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 minimum 20 gospodarstw domowych na obszarze rewitalizacji 
posiada dostęp do szerokopasmowego internetu, 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 ankieta, 

 dokumentacja fotograficzna. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85cze_sta%C5%82e
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medium_transmisyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przepustowo%C5%9B%C4%87
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1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 12 
Doposażenie jednostki OSP w Miedzierzy  

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzierzy 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt polega m.in. zakupie samochodu strażackiego, pomp i innego 
wyposażenie jednostki OSP. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Budynek OSP i świetlicy wiejskiej w Miedzierzy – Miedzierza 23 
 

5 Szacowana wartość 800 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 liczba zakupionych wozów strażackich – 1, 

 liczba jednostek OSP, które zostały doposażone w wyniku 
projektu -1, 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 ankieta, 

 sprawozdania OSP w Miedzierzy, 

 dokumentacja Urzędu Gminy Smyków, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 13 
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miedzierzy  

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Rada Sołecka 
Zespół Szkół w Miedzierzy 
Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzierzy 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania u Źródeł 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt zakłada doposażenie świetlicy w Miedzierzy z uwzględnieniem 
potrzeb rozwojowych i tematyki zajęć przeznaczonych dla poszczególnych 
grup wiekowych. Zostaną zakupione m.in. meble, krzesełka, ławeczki,  
stół do tenisa, edukacyjna mata do tańczenia, twistery, drewniane jengi, 
gry planszowe scrable, warcaby, chińczyk, monopoly, szachy, gry 
multimedialne, tablica szkolna obrotowo-jezdna, biurka komputerowe, 
kosze na śmieci, telewizor, zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 
laptop, urządzenie wielofunkcyjne, czajnik elektryczny, książki edukacyjne 
w tym słowniki, encyklopedie, odtwarzacz dvd, radiomagnetofon, itp. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Budynek OSP i świetlicy wiejskiej w Miedzierzy – Miedzierza 23 
 

5 Szacowana wartość 50 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 Liczba doposażonych świetlic – 1, 

 Liczba dzieci z obszaru rewitalizacji objętych wsparciem w okresie 
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zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

wdrażania Programu Rewitalizacji – 180, 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 listy obecności, 

 sprawozdania świetlicy wiejskiej w Miedzierzy, 

 protokoły odbioru, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 14 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości 
Miedzierza 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Smyków 
Zespół Szkół w Miedzierzy 
Rada Sołecka 
Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzierzy 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  
Stowarzyszenie Wspólnota Smykowska 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Smykovia” 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Smyków 
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania u Źródeł 

3 Zakres realizowanych 
zadań 

Przedsięwzięcie obejmuje restaurację i dbanie o występujące na terenie 
miejscowości Miedzierza - kapliczki, krzyże i figury przydrożne. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Teren miejscowości Miedzierza 

5 Szacowana wartość 10 000 zł 

6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
Liczba elementów dziedzictwa kulturowego, które zostaną 
odrestaurowane -1, 
 
Sposób pomiaru rezultatów:  

 protokoły odbioru,  

 dokumentacja fotograficzna. 
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8 Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/ 
przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów  
i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji 
 
Program Rewitalizacji Gminy Smyków ujmuje działania w sposób kompleksowy  
(z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, 
Funduszu Spójności oraz innych środków publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać 
aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, środowiskowego  
i kulturowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.  Program złożony 
jest z wielu różnorodnych projektów (kluczowych i uzupełniających). Projekty są ze sobą wzajemnie 
powiązane oraz pozostają w synergii. Projekty będą realizowane na terenach o istotnym znaczeniu 
dla rozwoju całej gminy. Działania ujęte w Programie obejmują zasięgiem całość obszaru 
rewitalizacji dotkniętego szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk 
kryzysowych. Działania przedstawione w dokumencie są ze sobą powiazanie/komplementarne  
w pięciu aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno- instytucjonalnym, 
międzyokresowym i źródeł finansowania. 
 

Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych4 
Wszystkie działania zaplanowane w ramach procesu rewitalizacji są ze sobą komplementarne.  
W ramach procesu rewitalizacji przewidziano zarówno zadania inwestycyjne jak i społeczne.  
 

1 Komplementarność przestrzenna 
Program rewitalizacji będzie efektywnie oddziaływał na całe dotknięte kryzysem obszary, 
poszczególne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniają przestrzennie 
oraz zachodzi między nimi efekt synergii. Projekty realizowane w ramach Programu będą 
łagodzić lub całkowicie eliminować problemy występujące na obszarach kryzysowych. 

 
2 Komplementarność problemowa 
Zaproponowane w dokumencie projekty będą realizowane na obszarach rewitalizacji i są 
odpowiedzią na zdiagnozowane na tych terenach problemy. Projekty/przedsięwzięcia, jakie 
zostaną zrealizowane w ramach procesu rewitalizacji, dopełniają się tematycznie, sprawiając, że 
program rewitalizacji oddziałuje na obszar zdegradowany we wszystkich niezbędnych aspektach 
(społecznym, ekonomicznym, przestrzennym, środowiskowym, kulturowym, technicznym). 

 
3 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 
System zarządzania Programem pozwoli na efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych 
instytucji. Za realizację całego Programu będzie odpowiadał Wójt Gminy. Wspierać go będzie 
Zespół ds. rewitalizacji (utworzony z pracowników Urzędu Gminy) oraz Komitet Rewitalizacyjny 
złożony z interesariuszy rewitalizacji. Działaniami w sferze społecznej/edukacyjnej będą 
zajmować się wspólnie z Wójtem jednostki podległe gminie m.in. GOPS czy placówki oświatowe. 
Są to instytucje, które od lat realizują działania społeczne/ edukacyjne. W sferze technicznej  
i funkcjonalno-przestrzennej jednostką wdrażającą będzie przede wszystkim Urząd Gminy.  
W sferze gospodarczej – mieszkańcy i firmy. 

 
4 Komplementarność międzyokresowa 

                                                 
4 Przedsięwzięciem rewitalizacyjnym jest działanie (w tym mające charakter ciągły), w szczególności  
o charakterze społecznym, ekonomicznym, urbanistycznym, budowlanym, środowiskowym, konserwatorskim, 
edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub kulturalnym, zawarte lub wynikające z programu rewitalizacji oraz 
logicznie powiązane z treścią i celami programu rewitalizacji.  
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Program zapewnia ciągłość realizowanych od kilku lata działań na terenie gminy. W okresie 2007-
2015 zostało zrealizowanych wiele działań, które w obecnej perspektywie będą kontynuowane. 
Gmina Smyków dokonała analizy i krytycznej oceny dotychczasowych działań w obszarach 
kryzysowych i na tej podstawie zaplanowała projekty rewitalizacyjne, które będą wdrażane w okresie 
2016-2023. Program rewitalizacji  zapewnia pełną ciągłości programową (polegającą na kontynuacji 
i/lub rozwijaniu wsparcia z polityki spójności 2007-2013).  

 
5 Komplementarność źródeł finansowania 
Projekty rewitalizacyjne, będą realizowane z różnych źródeł (EFRR, EFS i Funduszu Spójności  
z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania) jak również środków własnych gminy, 
środków prywatnych. Źródła finansowania opisano szerzej w pkt. 9 Indykatywne ramy finansowe.  

 
SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH OBSZAR 1 SOŁECTWO SMYKÓW 

Wyszczególnienie Wartość projektów 

Źródła finansowania 

 
inne JST 

Dofinansowanie Środki 
prywatne, w 

tym granty NGO  
UE 

Środki 
krajowe 

Projekty podstawowe 4 515 000 zł 1 040 488 zł 275 498 zł 2 840 015 zł 234 000 zł 125 000 zł 

Projekty uzupełniające 750 000 zł 72 500 zł 30 000 zł 162 500 zł 213 000 zł 272 000 zł 

RAZEM 5 265 000 zł 1 112 988 zł 305 498 zł 3 002 515 zł 447 000 zł 397 000 zł 

% 100% 21% 6% 57% 8% 8% 

       
SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH OBSZAR 2 MIEJSCOWOŚĆ KRÓLEWIEC 

Wyszczególnienie Wartość projektów 

Źródła finansowania 

Gmina Smyków  inne JST 

Dofinansowanie Środki 
prywatne, w 

tym granty NGO 
UE 

Środki 
krajowe 

Projekty podstawowe 2 430 000 zł 651 925 zł 100 925 zł 1 562 150 zł 5 000 zł 110 000 zł 

Projekty uzupełniające 2 430 000 zł 651 925 zł 100 925 zł 1 562 150 zł 5 000 zł 110 000 zł 

RAZEM 4 860 000 zł 1 303 850 zł 201 850 zł 3 124 300 zł 10 000 zł 220 000 zł 

% 100% 27% 4% 64% 0% 5% 

       
SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH OBSZAR 3 MIEJSCOWOŚĆ MIEDZIERZA 

Wyszczególnienie Wartość projektów 

Źródła finansowania 

Gmina Smyków  inne JST 

Dofinansowanie Środki 
prywatne, w 

tym granty NGO 
UE 

Środki 
krajowe 

Projekty podstawowe 5 970 000 zł 2 158 585 zł 240 035 zł 3 441 380 zł 15 000 zł 115 000 zł 

Projekty uzupełniające 2 510 000 zł 635 925 zł 120 925 zł 1 008 150 zł 413 000 zł 332 000 zł 

RAZEM 8 480 000 zł 2 794 510 zł 360 960 zł 4 449 530 zł 428 000 zł 447 000 zł 

% 174% 58% 7% 92% 9% 9% 

       

       
SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH W CAŁYM PROGRAMIE REWITALIZACJI 

Wyszczególnienie Wartość projektów 

Źródła finansowania 

Gmina Smyków inne JST 

Dofinansowanie Środki 
prywatne, w 

tym granty NGO 
UE 

Środki 
krajowe 

Obszar 1 Sołectwo Smyków 5 265 000 zł 1 112 988 zł 305 498 zł 3 002 515 zł 447 000 zł 397 000 zł 

Obszar 2 Miejscowość 
Królewiec 

4 860 000 zł 1 303 850 zł 201 850 zł 3 124 300 zł 10 000 zł 220 000 zł 

Obszar 3 Miejscowość 
Miedzierza 

8 480 000 zł 2 794 510 zł 360 960 zł 4 449 530 zł 428 000 zł 447 000 zł 

Razem 18 605 000 zł 5 211 348 zł 868 308 zł 10 576 345 zł 885 000 zł 1 064 000 zł 

% 100% 28% 5% 57% 5% 6% 



Program Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016-2023 
 

Strona 130 z 157 
  

Jak pokazują powyższe wyliczenia – montaż finansowany  w ramach Programu Rewitalizacji jest 
różnorodny: 

 28% stanowi wkład Gminy Smyków, 

 5% innych JST np. Starostwa Powiatowego, 

 57% dotacje z UE, 

 5% środki krajowe, 

 6% środki prywatne  i granty od różnych organizacji pozarządowych. 
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9 Indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, wraz z indykatywnymi wielkościami 
środków finansowych z różnych źródeł (także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 - 
publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE 
 

Obszar rewitalizacji nr 1 - sołectwo Smyków Podstawowa Uzupełniająca Razem 

Liczba projektów rewitalizacyjnych 13 10 23 

Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych 4 515 000 zł 750 000 zł 5 265 000 zł 

Obszar rewitalizacji nr 2 - miejscowość Królewiec Podstawowa Uzupełniająca Razem 

Liczba projektów rewitalizacyjnych 9 9 18 

Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych 2 430 000 zł 710 000 zł 3 140 000 zł 

Obszar rewitalizacji nr 3 - miejscowość Miedzierza Podstawowa Uzupełniająca Razem 

Liczba projektów rewitalizacyjnych 13 14 27 

Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych 5 525 100 zł 2 510 000 zł 8 035 100 zł 

    Podsumowanie wszystkich 3 obszarów rewitalizacji Podstawowa Uzupełniająca Razem 

Liczba projektów rewitalizacyjnych 35 33 68 

z czego obszar 1 - sołectwo Smyków 37% 30% 34% 

z czego obszar 2 - miejscowość Królewiec 26% 27% 26% 

z czego obszar 3 - miejscowość Miedzierza 37% 42% 40% 

Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych 12 470 100 zł 3 970 000 zł 16 440 100 zł 

z czego obszar 1 - sołectwo Smyków 36% 19% 32% 

z czego obszar 2 - miejscowość Królewiec 19% 18% 19% 

z czego obszar 3 - miejscowość Miedzierza 44% 63% 49% 

 
Lokalny samorząd może przeznaczać na inwestycje około 1-1,2 mln zł rocznie  
 
 

Tabela 34 Możliwe źródła finansowania projektów zawartych w Programie Rewitalizacji dla 
miejscowości Smyków na lata 2015–2022 

 

CELE TEMATYCZNE ORAZ PRIORYTETY INWESTYCYJNE 

PROGRAMY 
OPERACYJNE 
(FUNDUSZE) 

Cel Tematyczny 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP 

3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie 
gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie 
tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości 

RPO, POIR, 
POPW (EFRR) 

Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 
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4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 
energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 
publicznej w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym 

POIŚ, RPO 
(FS/EFRR) 

4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań   
adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany   klimatu 

 
 

POIŚ, RPO, 
POPW (FS/EFRR) 

Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 
gospodarowania zasobami 

 

 

6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i   kulturowego POIŚ, RPO 

(EFRR) 

6e Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości 
środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i 
dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów 
powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz 
propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu 
 

POIŚ, RPO 
(FS/EFRR) 

Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 

 

 

 
7.d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej, jakości i 
interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz 
propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu 

POIŚ, RPO, 
POPW (FS/EFRR) 

Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 
pracowników 

8.i dostęp do zatrudnienia osób poszukujących pracy i osób biernych 
zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku 
pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 
wspierania mobilności pracowników 
 

RPO (EFRR) 

8.iii praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw 

RPO (EFS) 

Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

9.b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 
ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 
 

RPO (EFRR) 

9.i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie  

POWER, RPO 
(EFS) 
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9.iv Ułatwianie dostępu przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym  
 
 

 

POWER, RPO 
(EFS) 

9.v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 
przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w 
celu ułatwiania dostępu do zatrudniania 

POWER, RPO 
(EFS) 

Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020) /wersja z dn. 3 lipca 2015/ 

 
Tabela 35 Priorytety Inwestycyjne o kluczowym znaczeniu dla rewitalizacji 

Program Operacyjny Priorytety Inwestycyjne  

Program 
Operacyjny 

Infrastruktura i 
Środowisko  2014- 

2020 

4iii Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 
energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze  
publicznej, w tym w budynkach publicznych, w  sektorze mieszkaniowym  
4v Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 
6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego 
6e (iv) Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu 
jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i 
dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów 
powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz 
propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu 
9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się 
do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności 
w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez 
lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz 
przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności 
lokalnych 

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 

Rozwój 

8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, 
którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze 
środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla 
młodzieży 

Program Operacyjny 
Polska Wschodnia 

4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa 

2a Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz 
wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie nowych 
technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej 
2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e- 
włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. 

Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 /wersja z dn.3 lipca  
2015/ 
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Lista projektów podstawowych  – obszar rewitalizacji nr 1 Sołectwo Smyków 
 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 

Źródła finansowania 

Uwagi/ komentarze  Gmina 
Smyków 

inne JST 

Dofinansowanie Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
UE 

Środki 
krajowe 

Podsumowanie  4 515 000 zł 1 040 488 zł 275 498 zł 2 840 015 zł 234 000 zł 125 000 zł   

% 100% 23% 6% 63% 5% 3%   

Obszar rewitalizacji 1 Sołectwo Smyków - projekty ze sfery społecznej 

1 Aktywizacja osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy 

80 000 zł 12 000 zł - 68 000 zł - - 

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach 
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 

Rozwój  
wysokiej jakości usług społecznych 

2 Rozszerzenie działalności świetlicy 
wiejskiej w Smykowie 

320 000 zł 272 000 zł - 48 000 zł - - 

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach 
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 

Rozwój  
wysokiej jakości usług społecznych oraz  
Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i 

pozaformalna osób dorosłych 

3 Wdrażanie programów profilaktycznych 
i rozwój usług zdrowotnych 

160 000 zł 16 000 zł - - 144 000 zł - 

Zakłada się dofinansowanie w 90% badań 
profilaktycznych i zwiększenia dostępu do 
usług medycznych m.in.. przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia. 

4 Organizacja różnego rodzaju imprez 
(kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, 

itp.) na obszarze rewitalizacji nr 1 - 
sołectwo Smyków 

240 000 zł 120 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 15 000 zł 25 000 zł 

Zakłada się finansowanie przedsięwzięć z 
różnych źródeł m.in. dofinansowania LGD U 

Źródeł, także granty organizacji 
pozarządowych 

Razem sfera społeczna 800 000 zł 420 000 zł 30 000 zł 166 000 zł 159 000 zł 25 000 zł 
 

Obszar rewitalizacji 1 Sołectwo Smyków - projekty ze sfery gospodarczej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  
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5 Powstawanie nowych firm i wspieranie 
już istniejących  

150 000 zł 0 zł - 50 000 zł - 100 000 zł 
Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa 

w oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD u 
Źródeł 

Razem sfera gospodarcza 150 000 zł 0 zł 0 zł 50 000 zł 0 zł 100 000 zł 
 

Obszar rewitalizacji 1 Sołectwo Smyków - projekty ze sfery środowiskowej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

6 Wdrażanie Programu usuwania azbestu 
z terenu sołectwa Smyków 

15 000 zł 2 250 zł - 12 750 zł - - 
Zakłada się dofinansowanie 85% 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

7 EWE i OZE na budynkach użyteczności 
publicznej 

300 000 zł 45 000 zł - 255 000 zł - - 

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach 
RPO WŚ 2014-2020, działanie 3.3 Poprawa 

efektywności energetycznej z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w  
sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Razem sfera środowiskowa 315 000 zł 47 250 zł 0 zł 267 750 zł 0 zł 0 zł 
 

Obszar rewitalizacji 1 Sołectwo Smyków - projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

8 Poprawa bezpieczeństwa na terenie 
sołectwa poprzez budowę chodników 

wzdłuż dróg powiatowych 
przebiegających przez miejscowość 

Smyków 

1 000 000 zł 181 850 zł 181 850 zł 636 300 zł - - 

Zakłada się dofinansowanie części inwestycji 
z PROW 2014-2020 (63,63% 

dofinansowania), 85% dofinansowania w 
ramach RPO WŚ 2014-2020, część w ramach 

działania 6.5 Rewitalizacja obszarów 
miejskich i wiejskich;  część w ramach 

"Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej 2016-2019" 

9 Zagospodarowanie terenu wokół 
obecnego i dawnego budynku Urzędu 

Gminy w Smykowie 
200 000 zł 30 000 zł - 170 000 zł - - 

Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach 
RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 

Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 
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10 Dokończenie kanalizacji w 
miejscowości Smyków - Ostre Górki  

200 000 zł 72 740 zł - 127 260 zł - - 
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji 

z PROW 2014-2020 (63,63% 
dofinansowania) 

11 Modernizacja drogi powiatowej nr 
0469T Grzymałków-Smyków na odcinku 
przebiegającym przez sołectw Smyków 

150 000 zł 27 278 zł 27 278 zł 95 445 zł - - 

Zakłada się dofinansowanie części inwestycji 
z PROW 2014-2020 (63,63% 

dofinansowania), 85% dofinansowania w 
ramach RPO WŚ 2014-2020, część w ramach 

działania 6.5 Rewitalizacja obszarów 
miejskich i wiejskich;  część w ramach 

"Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej 2016-2019" 

12 Modernizacja drogi powiatowej nr 
0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-

Włoszczowa na odcinku przebiegającym 
przez sołectw Smyków 

200 000 zł 36 370 zł 36 370 zł 127 260 zł - - 

Zakłada się dofinansowanie części inwestycji 
z PROW 2014-2020 (63,63% 

dofinansowania), 85% dofinansowania w 
ramach RPO WŚ 2014-2020, część w ramach 

działania 6.5 Rewitalizacja obszarów 
miejskich i wiejskich;  część w ramach 

"Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej 2016-2019" 

Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna 1 750 000 zł 348 238 zł 245 498 zł 1 156 265 zł 0 zł 0 zł 
 

Obszar rewitalizacji 1 Sołectwo Smyków -  projekty ze sfery technicznej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

13 Budowa i doposażenie przedszkola 
samorządowego 

1 500 000 zł 225 000 zł - 1 200 000 zł 75 000 zł - 

Zakłada się 75% dofinansowania w ramach 
RPO WŚ 2014-2020, działanie 7.4 Rozwój  

infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej 

Razem sfera techniczna 1 500 000 zł 225 000 zł 0 zł 1 200 000 zł 75 000 zł 0 zł 
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Lista projektów uzupełniających  – obszar rewitalizacji nr 1 Sołectwo Smyków 

 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 

Źródła finansowania 

Uwagi/ komentarze  Gmina 
Smyków 

inne JST 

Dofinansowanie Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO UE 
Środki 

krajowe 

Podsumowanie  750 000 zł 72 500 zł 30 000 zł 162 500 zł 213 000 zł 272 000 zł   

% 100% 10% 4% 22% 28% 36%   

Obszar rewitalizacji 1 Sołectwo Smyków - projekty uzupełniające ze sfery społecznej 

1 Wspieranie organizacji pozarządowych 40 000 zł 20 000 zł - - - 20 000 zł 

Zakłada się częściowy wkład Gminy 
Smyków, częściowo granty np. Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji 
Batorego 

Razem sfera społeczna 40 000 zł 20 000 zł 0 zł 0 zł 0 zł 20 000 zł 
 

Obszar rewitalizacji 1 Sołectwo Smyków - projekty uzupełniające ze sfery gospodarczej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

2 Powstawanie gospodarstw 
agroturystycznych  

50 000 zł - - 20 000 zł - 30 000 zł 
Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa 

w oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD u 
Źródeł 

Razem sfera gospodarcza 50 000 zł 0 zł 0 zł 20 000 zł 0 zł 30 000 zł 
 

Obszar rewitalizacji 1 Sołectwo Smyków - projekty uzupełniające ze sfery środowiskowej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

3 Edukacja ekologiczna 20 000 zł 5 000 zł - - 15 000 zł - 

Zakłada się częściowy wkład Gminy 
Smyków, częściowo dofinansowanie z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
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4 EWE i OZE na budynkach prywatnych 200 000 zł - - - 100 000 zł 100 000 zł 

Zakłada się częściowy wkład mieszkańców 
obszaru rewitalizacji, częściowo 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach lub w ramach RPO WŚ 2014-2020 

tzw. projekty parasolowe działanie 3.3 
Poprawa  

efektywności energetycznej  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym 

5 Wymiana (na bardziej ekologiczne) i 
budowa oświetlenia ulicznego 

100 000 zł 15 000 zł - - 85 000 zł - 

Zakłada się częściowy wkład Gminy 
Smyków, częściowo dofinansowanie w 

ramach RPO WŚ 2014-2020 działanie 3.3 
Poprawa  

efektywności energetycznej  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w sektorze publicznym i  
mieszkaniowym 

Razem sfera środowiskowa 320 000 zł 20 000 zł 0 zł 0 zł 200 000 zł 100 000 zł 
 

Obszar rewitalizacji 1 Sołectwo Smyków - projekty uzupełniające ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

6 Doposażenie świetlicy wiejskiej w 
Smykowie 

50 000 zł 5 000 zł - 30 000 zł - 15 000 zł 

Zakłada się różne źródła dofinansowania np.  
85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 

2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Rozwój  
wysokiej jakości usług społecznych oraz  
Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i 

pozaformalna osób dorosłych, LGD u Źródeł, 
PROW 2014-2020 

7 Budowa placu zabaw w Smykowie 80 000 zł 10 000 zł - 40 000 zł - 30 000 zł 
Zakłada się różne źródła dofinansowania 
granrty LGD u Źródeł, PROW 2014-2020, 
konkurs NIVEA dot. placów zabaw, itp. 
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8 Budowa szerokopasmowego internetu 150 000 zł 10 000 zł 30 000 zł 30 000 zł 10 000 zł 70 000 zł 

Zakłada się szeroki montaż finansowy tego 
zadania (od wkładu samorządu lokalnego 

poprzez samorząd wojewódzki, kończąc na 
inwestycjach prywatnych przedsiębiorstw) 

9 Montaż monitoringu w centrum gminy 50 000 zł 7 500 zł - 42 500 zł - - 
Zakłada się dofinansowanie 85%  w ramach 

RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 

Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna 330 000 zł 32 500 zł 30 000 zł 142 500 zł 10 000 zł 115 000 zł 
 

Obszar rewitalizacji 1 Sołectwo Smyków - projekty uzupełniające ze sfery technicznej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

10 Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
na terenie sołectwa Smyków 

10 000 zł - - - 3 000 zł 7 000 zł 
Przedsięwzięcia Parafii, zbiórki publiczne 
mieszkańców, częściowo dotacja Powiatu 

Razem sfera gospodarcza 10 000 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3 000 zł 7 000 zł 
 

        
Lista projektów podstawowych  – obszar rewitalizacji nr 2 Miejscowość Królewiec 

 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 

Źródła finansowania 

Uwagi/ komentarze  Gmina 
Smyków 

inne JST 

Dofinansowanie Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
UE 

Środki 
krajowe 

Podsumowanie  2 430 000 zł 651 925 zł 100 925 zł 1 562 150 zł 5 000 zł 110 000 zł   

% 100% 27% 4% 64% 0% 5%   

Obszar rewitalizacji 2 miejscowość Królewiec - projekty ze sfery społecznej 

1 Aktywizacja osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy 

80 000 zł 12 000 zł - 68 000 zł - - 

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach 
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 

Rozwój  
wysokiej jakości usług społecznych 

2 Realizacja zajęć dodatkowych 
wyrównawczych i rozwijających 
zainteresowania uczniów Szkoły 

Podstawowej w Królewcu 

320 000 zł 48 000 zł - 272 000 zł - - 

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach 
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 8.3.2 
Wsparcie kształcenia podstawowego w 

zakresie kompetencji  kluczowych 
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3 Rozszerzenie działalności świetlicy 
wiejskiej w Królewcu 

280 000 zł 238 000 zł - 42 000 zł - - 

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach 
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 

Rozwój  
wysokiej jakości usług społecznych oraz  
Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i 

pozaformalna osób dorosłych 

4 Organizacja różnego rodzaju imprez 
(kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, 

itp.) na obszarze rewitalizacji nr 2 - 
miejscowość Królewiec 

80 000 zł 30 000 zł 10 000 zł 25 000 zł 5 000 zł 10 000 zł 

Zakłada się finansowanie przedsięwzięć z 
różnych źródeł m.in. dofinansowania LGD u 

Źródeł, także granty organizacji 
pozarządowych 

Razem sfera społeczna 760 000 zł 328 000 zł 10 000 zł 407 000 zł 5 000 zł 10 000 zł 
 

Obszar rewitalizacji 2 miejscowość Królewiec - projekty ze sfery gospodarczej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

5 Powstawanie nowych firm i wspieranie 
już istniejących  

150 000 zł - - 50 000 zł - 100 000 zł 
Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa 

w oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD u 
Źródeł 

Razem sfera gospodarcza 150 000 zł 0 zł 0 zł 50 000 zł 0 zł 100 000 zł 
 

Obszar rewitalizacji 2 miejscowość Królewiec - projekty ze sfery środowiskowej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

6 Wdrażanie Programu usuwania azbestu 
z terenu miejscowości Królewiec 

20 000 zł 3 000 zł - 17 000 zł - - 
Zakłada się dofinansowanie 85% 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

7 EWE i OZE na budynkach użyteczności 
publicznej 

200 000 zł 30 000 zł - 170 000 zł - - 

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach 
RPO WŚ 2014-2020, działanie 3.3 Poprawa 

efektywności energetycznej z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w  
sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Razem sfera środowiskowa 220 000 zł 33 000 zł 0 zł 187 000 zł 0 zł 0 zł 
 

Obszar rewitalizacji 2 miejscowość Królewiec - projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  
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8 Modernizacja drogi powiatowej nr 
0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-

Włoszczowa - na odcinku przebiegającym 
przez miejscowość Królewiec 

500 000 zł 90 925 zł 90 925 zł 318 150 zł - - 

Zakłada się 50% dofinansowania w ramach 
Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej 2016-2019,  25% 
Gmina Smyków, 25% Powiat Konecki 

Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna 500 000 zł 90 925 zł 90 925 zł 318 150 zł 0 zł 0 zł 
 

Obszar rewitalizacji 2 miejscowość Królewiec - projekty ze sfery technicznej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

9 Modernizacja Szkoły Podstawowej w 
Królewcu 

800 000 zł 200 000 zł - 600 000 zł - - 

Zakłada się 75% dofinansowania w ramach 
RPO WŚ 2014-2020, działanie 7.4 Rozwój  

infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej 

Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna 800 000 zł 200 000 zł 0 zł 600 000 zł 0 zł 0 zł 
 

 
Lista projektów uzupełniających  – obszar rewitalizacji nr 2 Miejscowość Królewiec 

 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 

Źródła finansowania 

Uwagi/ komentarze  Gmina 
Smyków 

inne JST 

Dofinansowanie Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
UE 

Środki 
krajowe 

Podsumowanie  710 000 zł 100 000 zł 30 000 zł 80 000 zł 213 000 zł 287 000 zł   

% 100% 14% 4% 11% 30% 40%   

Obszar rewitalizacji 2 miejscowość Królewiec - projekty uzupełniające ze sfery społecznej 

1 Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły 
Podstawowej w Królewcu 

100 000 zł 50 000 zł - - - 50 000 zł 

Zakłada się częściowy wkład Gminy 
Smyków, częściowo granty np. Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji 
Batorego, częściowo dofinansowanie w 

ramach  dofinansowania w ramach RPO WŚ 
2014-2020, działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

2 Wspieranie organizacji pozarządowych 30 000 zł 15 000 zł - - - 15 000 zł 

Zakłada się częściowy wkład Gminy 
Smyków, częściowo granty np. Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji 
Batorego 

Razem sfera społeczna 130 000 zł 65 000 zł 0 zł 0 zł 0 zł 65 000 zł 
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Obszar rewitalizacji 2 miejscowość Królewiec - projekty uzupełniające ze sfery gospodarczej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

3 Powstawanie gospodarstw 
agroturystycznych  

50 000 zł - - 20 000 zł - 30 000 zł 
Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa 

w oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD u 
Źródeł 

Razem sfera gospodarcza 50 000 zł 0 zł 0 zł 20 000 zł 0 zł 30 000 zł 
 

Obszar rewitalizacji 2 miejscowość Królewiec - projekty uzupełniające ze sfery środowiskowej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

4 Edukacja ekologiczna 20 000 zł 5 000 zł - - 15 000 zł - 

Zakłada się częściowy wkład Gminy 
Smyków, częściowo dofinansowanie z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

5 EWE i OZE na budynkach prywatnych 200 000 zł - - - 100 000 zł 100 000 zł 

Zakłada się częściowy wkład mieszkańców 
obszaru rewitalizacji, częściowo 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach lub w ramach RPO WŚ 2014-2020 

tzw. projekty parasolowe działanie 3.3 
Poprawa  

efektywności energetycznej  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym 

6 Wymiana (na bardziej ekologiczne) i 
budowa oświetlenia ulicznego 

100 000 zł 15 000 zł - - 85 000 zł - 

Zakłada się częściowy wkład Gminy 
Smyków, częściowo dofinansowanie w 

ramach RPO WŚ 2014-2020 działanie 3.3 
Poprawa  

efektywności energetycznej  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym 

Razem sfera środowiskowa 320 000 zł 20 000 zł 0 zł 0 zł 200 000 zł 100 000 zł 
 

Obszar rewitalizacji 2 miejscowość Królewiec - projekty uzupełniające ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 
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Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

7 Budowa szerokopasmowego internetu 150 000 zł 10 000 zł 30 000 zł 30 000 zł 10 000 zł 70 000 zł 

Zakłada się szeroki montaż finansowy tego 
zadania (od wkładu samorządu lokalnego 

poprzez samorząd wojewódzki, kończąc na 
inwestycjach prywatnych przedsiębiorstw) 

8 Doposażenie świetlicy wiejskiej w 
Królewcu 

50 000 zł 5 000 zł - 30 000 zł - 15 000 zł 

Zakłada się różne źródła dofinansowania np.  
85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 

2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Rozwój  
wysokiej jakości usług społecznych oraz  
Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i 

pozaformalna osób dorosłych, LGD u Źródeł, 
PROW 2014-2020 

Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna 200 000 zł 15 000 zł 30 000 zł 60 000 zł 10 000 zł 85 000 zł 
 

Obszar rewitalizacji 2 miejscowość Królewiec - projekty uzupełniające ze sfery technicznej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

9 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na 
terenie miejscowości Królewiec 

10 000 zł - - - 3 000 zł 7 000 zł 
Przedsięwzięcia Parafii, zbiórki publiczne 
mieszkańców, częściowo dotacja Powiatu 

Razem sfera gospodarcza 10 000 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3 000 zł 7 000 zł 
 

 
Lista projektów podstawowych  – obszar rewitalizacji nr 3 Miejscowość Miedzierza 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 

Źródła finansowania 

Uwagi/ komentarze  Gmina 
Smyków 

inne JST 

Dofinansowanie Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
UE 

Środki 
krajowe 

Podsumowanie  5 970 000 zł 2 158 585 zł 240 035 zł 3 441 380 zł 15 000 zł 115 000 zł   

% 100% 36% 4% 58% 0% 2%   

Obszar rewitalizacji 3 miejscowość Miedzierza - projekty ze sfery społecznej 

1 Aktywizacja osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy 

80 000 zł 12 000 zł - 68 000 zł - - 

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach 
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 

Rozwój  
wysokiej jakości usług społecznych 
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2 Realizacja zajęć dodatkowych 
wyrównawczych i rozwijających 

zainteresowania uczniów Zespołu Szkół w 
Miedzierzy 

400 000 zł 60 000 zł - 340 000 zł - - 

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach 
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 8.3.2 
Wsparcie kształcenia podstawowego w 
zakresie kompetencji  kluczowych lub 

Poddziałanie 8.3.4 
Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego  

w budowaniu kompetencji kluczowych 

3 Rozszerzenie działalności świetlicy 
wiejskiej w Miedzierzy 

280 000 zł 238 000 zł - 42 000 zł - - 

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach 
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 

Rozwój  
wysokiej jakości usług społecznych oraz  
Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i 

pozaformalna osób dorosłych 

4 Organizacja różnego rodzaju imprez 
(kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, 

itp.) na obszarze rewitalizacji nr 3 - 
miejscowość Miedzierza 

240 000 zł 120 000 zł 40 000 zł 50 000 zł 15 000 zł 15 000 zł 

Zakłada się finansowanie przedsięwzięć z 
różnych źródeł m.in. dofinansowania LGD u 

Źródeł, także granty organizacji 
pozarządowych 

Razem sfera społeczna 1 000 000 zł 430 000 zł 40 000 zł 500 000 zł 15 000 zł 15 000 zł 
 

Obszar rewitalizacji 3 miejscowość Miedzierza - projekty ze sfery gospodarczej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

5 Powstawanie nowych firm i wspieranie 
już istniejących  

150 000 zł - - 50 000 zł - 100 000 zł 
Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa 

w oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD u 
Źródeł 

Razem sfera gospodarcza 150 000 zł 0 zł 0 zł 50 000 zł 0 zł 100 000 zł 
 

Obszar rewitalizacji 3 miejscowość Miedzierza - projekty ze sfery środowiskowej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

6 Wdrażanie Programu usuwania azbestu 
z terenu miejscowości Miedzierza 

20 000 zł 3 000 zł - 17 000 zł - - 
Zakłada się dofinansowanie 85% 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
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7 EWE i OZE na budynkach użyteczności 
publicznej 

700 000 zł 105 000 zł - 595 000 zł - - 

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach 
RPO WŚ 2014-2020, działanie 3.3 Poprawa 

efektywności energetycznej z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w  
sektorze publicznym i mieszkaniowym; 

dotacja z Ministerstwa Turystyki i Sportu 

Razem sfera środowiskowa 720 000 zł 108 000 zł 0 zł 612 000 zł 0 zł 0 zł 
 

Obszar rewitalizacji 3 miejscowość Miedzierza - projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

8 Budowa ciągu pieszo-jezdnego 
Gimnazjum w Miedzierzy dojazd do 

boiska w kierunku drogi krajowej nr 74 
odcinek 200 m 

500 000 zł 90 925 zł 90 925 zł 318 150 zł - - 

Zakłada się 50% dofinansowania w ramach 
Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej 2016-2019,  25% 
Gmina Smyków, 25% Powiat Konecki 

9 Modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Miedzierzy poprzez dobudowanie 

drugiego reaktora 
1 500 000 zł 545 550 zł   954 450 zł - - 

Zakłada się częściowy wkład Gminy 
Smyków, częściowy PROW 2014-2020 
Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich 

10 Modernizacja drogi powiatowej 0461T 
Miedzierza-Matyniów-Przyłogi  

600 000 zł 109 110 zł 109 110 zł 381 780 zł - - 

Zakłada się dofinansowanie części inwestycji 
z PROW 2014-2020 (63,63% 

dofinansowania), 85% dofinansowania w 
ramach RPO WŚ 2014-2020, część w ramach 

działania 6.5 Rewitalizacja obszarów 
miejskich i wiejskich;  część w ramach 

"Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej 2016-2019" 

11 Rozbudowa i modernizacja obiektów 
sportowych przy Zespole Szkół w 

Miedzierzy 
1 000 000 zł 750 000 zł - 250 000 zł - - 

Zakłada się 75% dofinansowania w ramach 
RPO WŚ 2014-2020, działanie 7.4 Rozwój  

infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej i/lub  dotacja z Ministerstwa 

Turystyki i Sportu 

Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna 3 600 000 zł 1 495 585 zł 200 035 zł 1 904 380 zł 0 zł 0 zł 
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Obszar rewitalizacji 2 miejscowość Królewiec - projekty ze sfery technicznej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

12 Renowacja zabytkowego Kościoła w 
Miedzierzy 

300 000 zł 75 000 zł - 225 000 zł - - 

Zakłada się 75% dofinansowania w ramach 
RPO WŚ 2014-2020, 5% wkład krajowy, 
działanie 4.4  Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i natrualnego i/lub dotacja z 
Ministerstwa Kultury 

13 Modernizacja Zespołu Szkół w 
Miedzierzy 

200 000 zł 50 000 zł - 150 000 zł - - 

Zakłada się 75% dofinansowania w ramach 
RPO WŚ 2014-2020, działanie 7.4 Rozwój  

infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej 

Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna 500 000 zł 125 000 zł 0 zł 375 000 zł 0 zł 0 zł 
 

 
Lista projektów uzupełniających  – obszar rewitalizacji nr 3 Miejscowość Miedzierza 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 

Źródła finansowania 

Uwagi/ komentarze  Gmina 
Smyków 

inne JST 

Dofinansowanie Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
UE 

Środki 
krajowe 

Podsumowanie  2 510 000 zł 635 925 zł 120 925 zł 1 008 150 zł 413 000 zł 332 000 zł   

% 100% 25% 5% 40% 16% 13%   

Obszar rewitalizacji 3 miejscowość Miedzierza - projekty uzupełniające ze sfery społecznej 

1 Zakup pomocy dydaktycznych do 
Zespołu Szkół w Miedzierzy 

150 000 zł 75 000 zł - - - 75 000 zł 

Zakłada się częściowy wkład Gminy 
Smyków, częściowo granty np. Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji 
Batorego, częściowo dofinansowanie w 

ramach  dofinansowania w ramach RPO WŚ 
2014-2020, działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

2 Wspieranie organizacji pozarządowych 30 000 zł 15 000 zł - - - 15 000 zł 

Zakłada się częściowy wkład Gminy 
Smyków, częściowo granty np. Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji 
Batorego 
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3 Utworzenie świetlicy szkolnej w 
budynku Zespołu Szkół w Miedzierzy 

poprzez remont lokalu i jego wyposażenie 
50 000 zł 20 000 zł - 10 000 zł - 20 000 zł 

Zakłada się częściowy wkład Gminy 
Smyków, częściowo granty np. Fundacji 
Wspomagania Wsi, Fundacji Batorego, 
częściowo dofinansowanie w ramach  

dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-
2020, działanie 7.4 Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej 

Razem sfera społeczna 230 000 zł 110 000 zł 0 zł 10 000 zł 0 zł 110 000 zł 
 

Obszar rewitalizacji 3 miejscowość Miedzierza - projekty uzupełniające ze sfery gospodarczej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

4  Powstawanie gospodarstw 
agroturystycznych  

50 000 zł - - 20 000 zł - 30 000 zł 
Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa 

w oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD u 
Źródeł 

Razem sfera gospodarcza 50 000 zł 0 zł 0 zł 20 000 zł 0 zł 30 000 zł 
 

Obszar rewitalizacji 3 miejscowość Miedzierza - projekty uzupełniające ze sfery środowiskowej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

5 Edukacja ekologiczna 20 000 zł 5 000 zł - - 15 000 zł - 

Zakłada się częściowy wkład Gminy 
Smyków, częściowo dofinansowanie z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

6 EWE i OZE na budynkach prywatnych 200 000 zł - - - 100 000 zł 100 000 zł 

Zakłada się częściowy wkład mieszkańców 
obszaru rewitalizacji, częściowo 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach lub w ramach RPO WŚ 2014-2020 

tzw. projekty parasolowe działanie 3.3 
Poprawa  

efektywności energetycznej  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym 
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7 Wymiana (na bardziej ekologiczne) i 
budowa oświetlenia ulicznego 

100 000 zł 15 000 zł - - 85 000 zł - 

Zakłada się częściowy wkład Gminy 
Smyków, częściowo dofinansowanie w 

ramach RPO WŚ 2014-2020 działanie 3.3 
Poprawa  

efektywności energetycznej  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym 

Razem sfera środowiskowa 320 000 zł 20 000 zł 0 zł 0 zł 200 000 zł 100 000 zł 
 

Obszar rewitalizacji 3 miejscowość Miedzierza - projekty uzupełniające ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

8 Modernizacja drogi powiatowej nr 045T 
Piekło-Kawęczyn-Miedzierza  

500 000 zł 90 925 zł 90 925 zł 318 150 zł - - 

Zakłada się dofinansowanie części inwestycji 
z PROW 2014-2020 (63,63% 

dofinansowania), 85% dofinansowania w 
ramach RPO WŚ 2014-2020, część w ramach 

działania 6.5 Rewitalizacja obszarów 
miejskich i wiejskich;  część w ramach 

"Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej 2016-2019" 

9 Modernizacja drogi Gimnazjum w 
Miedzierzy do drogi powiatowej 0459T  

100 000 zł 50 000 zł - - 50 000 zł - 
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji 
z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej 2016-2019" 

10 Modernizacja i poszerzenie drogi 
gminnej nr 382005T Miedzierza-Rozgół 

300 000 zł 150 000 zł - - 150 000 zł - 
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji 
z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej 2016-2019" 

11 Budowa szerokopasmowego internetu 150 000 zł 10 000 zł 30 000 zł 30 000 zł 10 000 zł 70 000 zł 

Zakłada się szeroki montaż finansowy tego 
zadania (od wkładu samorządu lokalnego 

poprzez samorząd wojewódzki, kończąc na 
inwestycjach prywatnych przedsiębiorstw) 
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12 Doposażenie jednostki OSP w 
Miedzierzy  

800 000 zł 200 000 zł - 600 000 zł - - 

Zakłada się dofinansowanie 75% w ramach 
RPO WŚ 2014-2020 Działanie 4.1 

Przeciwdziałanie  
skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie 

ich skutków 

13 Doposażenie świetlicy wiejskiej w 
Miedzierzy 

50 000 zł 5 000 zł - 30 000 zł - 15 000 zł 

Zakłada się różne źródła dofinansowania np.  
85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 

2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Rozwój  
wysokiej jakości usług społecznych oraz  
Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i 

pozaformalna osób dorosłych, LGD u Źródeł, 
PROW 2014-2020 

Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna 1 900 000 zł 505 925 zł 120 925 zł 978 150 zł 210 000 zł 85 000 zł 
 

Obszar rewitalizacji 3 miejscowość Miedzierza - projekty uzupełniające ze sfery technicznej 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 
Gmina 

Smyków 
inne JST UE 

Środki 
krajowe 

Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
Uwagi/ komentarze  

14 Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
na terenie miejscowości Miedzierza 

10 000 zł - - - 3 000 zł 7 000 zł 
Przedsięwzięcia Parafii, zbiórki publiczne 
mieszkańców, częściowo dotacja Powiatu 

Razem sfera gospodarcza 10 000 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3 000 zł 7 000 zł 
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10 Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na 
terenie gminy w proces rewitalizacji 
 
W ramach rewitalizacji stosowane są następujące mechanizmy włączenia mieszkańców, 
przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji: 

 spotkania z interesariuszami rewitalizacji, 

 informacje na sesjach Rady Gminy, 

 strona internetowa Gminy Smyków – zakładka „Rewitalizacja Gminy Smyków”, 

 spotkania Komitetu Rewitalizacji. 
 
Inicjatorem rewitalizacji na terenie gminy Smyków była Rada Gminy, która podjęła 12 maja 2016r. 
odpowiednią uchwałę inicjującą cały proces. 
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11 System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji 
 
Program Rewitalizacji dla Gminy Smyków przyjęty zostanie w drodze uchwały Rady Gminy. W tym 
samym trybie będzie odbywała się jego ewentualna aktualizacja, gdyż Program posiada formułę 
otwartą. W drodze aktualizacji będą pojawiały się nowe projekty, zgłaszane przez interesariuszy 
rewitalizacji (m.in. władze lokalne, partnerzy społeczni i gospodarczy, czy też mieszkańcy obszarów 
zdegradowanych). Do Programu rewitalizacji będą wprowadzane te projekty, dla których:  

 lokalizacja jest zgodna z obszarami wytypowanymi w ramach programu do rewitalizacji, 

 określono nazwę i zakres przedsięwzięcia oraz oczekiwane rezultaty uzasadniające znaczenie 
projektu dla rozwoju obszarów rewitalizacji, 

 określono harmonogram realizacji projektu, 
 określono orientacyjne koszty realizacji projektu oraz wskazano potencjalne źródła 

finansowania, 
 wskazano podmiot odpowiedzialny za jego realizację oraz partnerów projektu (jeśli dotyczy), 

 zadania przewidziane do realizacji w okresie 2016-2023.  
 
Do zadań Gminy należeć będzie: 

 przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie planowanych inwestycji, dla których 
beneficjentem będzie Gmina Smyków, 

 realizację działań przewidzianych w programie w zakresie przygotowania: 
 dokumentacji projektowej i przetargowej, 
 analiz, kosztorysów, studiów wykonalności, raportów oddziaływania na środowisko, 
 dokumentacji bieżącej, 
 nadzór nad wykonawcą pod kątem terminowości i jakości wykonywania zleconych 

inwestycji, 
 sprawozdań, raportów, itp., 

 monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji programu, 

 promocja programu, informowanie o współfinansowaniu projektów ze środków 
zewnętrznych. 

 
Projekty zgłoszone do Programu Rewitalizacji będą realizowane i wdrażane w określonej hierarchii 
zadań, zależnie od postanowień Rady Gminy w Smykowie, uregulowaniami budżetowymi 
(zachowaniem płynności finansowej gminy) oraz terminami określonymi przez instytucje zarządzające 
i wdrażające Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, PROW, itp. 
Każdy projekt umieszczony w Programie będzie realizowany w oparciu o harmonogram zadaniowo-
czasowy. Jednostką bezpośrednio odpowiadającą za wdrażanie Programu Rewitalizacji będzie Wójt 
Gminy Smyków. W celu opracowania i wdrożenia Programu Wójt w drodze zarządzenia powołał 
zespół zadaniowy do spraw rewitalizacji (złożony z pracowników gminy) i Komitet rewitalizacyjny 
(złożony z interesariuszy rewitalizacji).  

 
Zasady współpracy pomiędzy sektorem publicznym, społecznym i gospodarczym 
Wdrażanie projektów rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach gminy Smyków będzie 
realizowane na zasadzie współpracy pomiędzy sektorem społecznym, gospodarczym i publicznym. 
Współpraca międzysektorowa w realizacji projektów rewitalizacyjnych odbywać się będzie w oparciu 
o następujące zasady: 

 partnerstwa - co oznacza, że instytucje, uczestniczą w rozwiazywaniu problemów na 
zdegradowanych terenach, współdziałają z gminą przy wykonywaniu zadań, 

 efektywności - polega na wspólnym dążeniu gminy i instytucji biorących udział we wdrażaniu 
projektów rewitalizacyjnych do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji 
zadań/projektów,  
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 suwerenności stron - co oznacza, że gmina i instytucje realizując/współrealizujące 
działania/projekty zachowują autonomię i niezależność względem siebie i są w stosunku do 
siebie równorzędnymi partnerami.  

 jawności - zgodnie, z którą Gmina Smyków udostępni organizacjom sektora pozarządowego  
i innym podmiotom wszelkie niezbędne informacje o celach i priorytetach realizowanych 
zadań oraz środkach dostępnych na ich realizację.  

 
Partnerstwo trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego, oprócz wspólnego celu, 
jakim jest wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej, ma określone 
podstawowe zasady stanowiące fundament wspólnych działań: 

 respektowanie własnych potrzeb, możliwości i dążenie do osiągnięcia kompromisu, 

 przejrzystość podejmowanych działań, 

 otwarty dialog z mieszkańcami gminy. 
 
Współpraca pomiędzy Partnerami Programu Rewitalizacji ma na celu: 

 wykorzystanie potencjału organizacji oraz społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie 
działań w ramach kilku wspólnych i spójnych projektów akceptowanych i wspieranych przez 
wszystkich uczestników, 

 optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, organizacji 
pozarządowych oraz przedsiębiorców, 

 wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażającą się zastosowaniem nowych 
podejść do rozwiązywania problemów. 
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12 System monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji 
na zmiany w otoczeniu programu 
 
System monitoringu  
Monitoring Programu dotyczyć będzie przede wszystkim kontroli realizacji zadań inwestycyjnych  
i projektów rozwojowych oraz planowanych wskaźników produktów i rezultatów poszczególnych 
inwestycji. Monitoring ma służyć: 

 ocenie postępu realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych,  

 weryfikacji zgodności osiąganych produktów, rezultatów i osiągnięć z założonymi celami, 

 ocenie efektywności wykorzystaniu posiadanych środków pieniężnych, 

 wczesnej diagnozie trudności mogących mieć wpływ na realizowane inwestycje zwłaszcza 
terminowość ich zakończenia. 

 
 Podstawę systemu monitoringu i ewaluacji realizacji niniejszego programu stanowi zbiór 
wskaźników określanych każdorazowo dla zdefiniowanych celów operacyjnych oraz poszczególnych 
projektów, na który składają się: 

 wskaźniki produktu – odnoszą się do rzeczowych efektów działalności. Są to efekty, które 
osiągamy bezpośrednio na skutek wydatkowania środków. Liczone są w jednostkach 
materialnych, np. długość nowo budowanych dróg, liczba budynków poddanych renowacji, 
liczba firm, które otrzymały pomoc, liczba zorganizowanych szkoleń, itp., 

 wskaźniki rezultatu – odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym  
z wdrożenia programu/projektu. Są logicznie powiązane ze wskaźnikami produktu. Wskaźniki 
rezultatu mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba 
wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zmniejszenie nakładów na bieżące remonty 
nawierzchni np. w %, itp.). Dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku 
realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu mierzy się jako wyraz zmiany w porównaniu z rokiem 
bazowym.    

 
Rola Rady Gminy– ocena skuteczności działań  
Kluczowe znaczenie dla oceny podejmowanych działań ma ich monitoring. Funkcję instytucji 
monitorującej wdrażania Programu będzie pełnić Rada Gminy. Co najmniej raz w roku analizowane 
będą postępy w realizacji Programu Rewitalizacji. Rada Gminy jako instytucja kontrolna  
i uchwałodawcza będzie mieć za zadanie:  

 akceptację rocznych sprawozdań z realizacji Programu, w szczególności osiągnięcia celów, 
rezultatów,  

 analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści Programu Rewitalizacji,  

 aktualizację Programu Rewitalizacji,  

 uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budżetu gminy oraz 
wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów strategicznych  
o znaczeniu lokalnym.  

 
Ewaluacja ma na celu poprawę:, jakości, skuteczności i spójności realizacji Programu Rewitalizacji  
w odniesieniu do konkretnych problemów obszaru rewitalizowanego z jednoczesnym 
uwzględnieniem wizji rewitalizacji i właściwego prawodawstwa lokalnego, krajowego  
i wspólnotowego dotyczącego m.in. oddziaływania na środowisko naturalne projektów zapisanych do 
realizacji w Programie. Rada Gminy oceniając realizację Programu będzie brała pod uwagę 
następujących 5 kryteriów:  

 skuteczność – kryterium, które pozwala sprecyzować, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia 
zdefiniowane na etapie Programu zostały osiągnięte,  

 efektywność – kryterium, które pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” Programu,  
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 użyteczność– kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie Programu 
odpowiada potrzebom grupy docelowej,  

 trafność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele Programu odpowiadają 
potrzebom i priorytetem wskazanym w odniesieniu do obszaru rewitalizowanego, 

 trwałość – kryterium pozwalające ocenić na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany 
wywołane oddziaływaniem Programu będą trwać po jego zakończeniu.  

 
Rola Zespołu ds. rewitalizacji 

 przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów, 

 nadzorowanie i wdrażanie projektów rewitalizacji, 

 przygotowanie rocznych sprawozdań z realizacji Programu, 

 przygotowanie wniosku o zmianę Programu, 

 gromadzenie, dostarczanie i analiza danych,  

 współpraca z firmą zewnętrzną w zakresie prac związanych z przygotowaniem projektu 
Programu, 

 identyfikacja problemów, wskazywanie możliwości eliminacji przeszkód w realizacji zadań, 

 współpraca przy wdrażaniu projektów rewitalizacyjnych, 

 upowszechnianie informacji o Programie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu 
Gminy oraz prasy lokalnej.  
 

Rola Komitetu Rewitalizacji 
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także 
sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016-2023 oraz oceną przebiegu procesu 
rewitalizacji. Szczegółowe zadania: 

 opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji Programu po przygotowaniu ich przez Zespół 
ds. rewitalizacji, a przed przyjęciem ich przez Radę Gminy,  

 opiniowanie i rekomendowanie propozycji zmian Programie, 

 zachęcanie interesariuszy rewitalizacji do włączenia się do opracowywania i realizacji 
Programu, 

 upowszechnianie informacji o Programie wśród interesariuszy rewitalizacji. 
 
Wprowadzenie modyfikacji do Programu 
Program Rewitalizacji stanowi dokument otwarty. Poddawany będzie systematycznej, okresowej 
analizie i ocenie oraz będzie w razie potrzeby na uzasadnione wnioski interesariuszy rewitalizacji. 
Aktualizacja dokumentu nastąpi także w przypadku zmiany uwarunkowań, wymogów prawnych, 
pojawiania się nowych problemów i propozycji projektów mających je rozwiązać. Analiza, ocena  
i aktualizacja programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy z zainteresowanymi 
partnerami. Przesłankami zmian niniejszego Programu mogą być wnioski lub sugestie 
funkcjonujących na terenach rewitalizacji podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych lub 
poszczególnych mieszkańców. Zmiana działań lub priorytetów, o których mowa w niniejszym 
dokumencie, jak również ich uszczegółowienie i uzupełnienie, może nastąpić w trakcie realizacji 
Programu, w szczególności po przyjęciu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy, określającej 
zadania inwestycyjne lub innych programów, w szczególności Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
lub uchwał intencyjnych. Powołany zespół do spraw rewitalizacji i Komitet Rewitalizacji będzie 
monitorował przebieg realizacji zadań zawartych w Programie oraz interweniował w przypadku 
stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania i w razie potrzeby 
przedstawiał (za pośrednictwem Wójta) Radzie Gminy propozycje zmiany Programu  
w zakresie dostosowania go do zmieniających się uwarunkowań. 
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Cele komunikacji związanej z opracowywaniem i wdrażaniem Programu 
Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest zapewnienie wyczerpującej i zrozumiałej informacji 
oraz takich dróg jej obiegu, żeby uzyskać partycypację społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji, 
jej aktywny udział w programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialności i finansowaniu. 
Komunikacja społeczna ma zapewnić interesariuszom Programu: 
- dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji, 
- pobudzić ich do wyrażania własnych opinii, 
- nawiązać porozumienie pomiędzy interesariuszami procesu rewitalizacji a zespołem zadaniowym/ 
Komitetem Rewitalizacji.  
 
Informowanie w procesie komunikacji społecznej ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści płynące  
z procesu rewitalizacji, w zamian za tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia i określony 
wysiłek, także finansowy. 
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