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11 WPROWADZENIEWPROWADZENIE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Smyków został opracowany w oparciu o zawartą 

w  dniu  23  marca  2007  roku  Umowę  Nr  05/2007  pomiędzy  Gminą  Smyków, 

a firmą  EPRD – Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Podstawowym  zadaniem  planu  jest  merytoryczne  i  metodyczne  określenie 

warunków,  celów,  działań  i  kierunków  rozwoju  społeczno - gospodarczego  Gminy 

Smyków  w  aspekcie  polityki  rozwojowej  Powiatu  Koneckiego,  Województwa 

Świętokrzyskiego i Polski oraz krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Analizując krajowe i unijne strategiczne programy rozwojowe ustalono powiązania 

z następującymi dokumentami:

- Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską w zakresie: „wzmacniania spójności  

społeczno - ekonomicznej regionów Unii Europejskiej”.

- Europejską  Perspektywą  Rozwoju  Przestrzennego  w  zakresie:  „tworzenia 

policentrycznego  i  zrównoważonego  systemu  osadnictwa  oraz  harmonijnego  rozwoju  

regionalnego”.

- Podstawami  Wsparcia  Wspólnoty w  zakresie:  „promowania  rozwoju  gospodarczego 

i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia”.

- Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia w zakresie: „wzmacniania potencjału 

rozwojowego  regionów  i  przeciwdziałaniu  marginalizacji  niektórych  obszarów”. 

Dotyczy  to  w  szczególności  wsparcia  budowy  siły  konkurencyjnej  poszczególnych 

regionów w dostosowaniu  do  ich  wewnętrznego  potencjału  i  własnej  strategii  rozwoju 

lokalnego.

- Strategią  Rozwoju  Województwa  Świętokrzyskiego  do  2020  roku  w  zakresie: 

„wzrostu  atrakcyjności  województwa  dla  rozwoju  społecznego  i  gospodarczego”. 

Wdrożenie powyższego celu następować będzie poprzez poprawę wszelkich standardów 

Gminy Smyków oraz zapewnienia harmonijnego przestrzenno - funkcjonalnego rozwoju 

jak  również  przygotowanie  Smykowa  do  pełnienia  roli  generatora  rozwoju  lokalnego 
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poprzez  koncentrowanie  funkcji  wyższego  rzędu  tj.  lokalne  centrum:  edukacyjne, 

turystyczne, kulturalne, informacyjne, współpracy lokalnej i międzyregionalnej.

Planowanie i zarządzanie rozwojem lokalnym jednostek terytorialnych jest obecnie 

nowym  zjawiskiem  w  Polsce  uwzględniającym  między  innymi  warunki  gospodarki 

rynkowej oraz zmiany ustrojowe ostatnich lat, jak dokonana 1 stycznia 1999 roku reforma 

administracji  publicznej.  Wejście  Polski  do Unii  Europejskiej  stwarza  konieczność 

dostosowania struktur i planów rozwoju lokalnego do wymogów Unii, przy możliwości 

wykorzystania jej znacznych zaangażowanych środków finansowych.

Planowanie  rozwoju  na  szczeblu  lokalnym  jest  przeważnie  inicjatywą  władz 

gminnych, wynikającą z troski o jak najlepszą przyszłość środowiska lokalnego. Własnymi 

zadaniami  obowiązkowymi,  ani  zlecanymi  gminie  nie uda  się  zapewnić  właściwego, 

zrównoważonego i harmonijnego rozwoju gminy, jeśli okoliczności zewnętrzne nie będą 

sprzyjały temu procesowi.

Należy  podkreślić,  że  Plan  Rozwoju  Lokalnego  nie  zastąpi  obiektywnych  praw 

gospodarki  wolnego  rynku.  Uzupełnia  je  i  służy  jako  punkt  odniesienia  dla  działań 

o charakterze  rozwojowym,  podejmowanych  zarówno  z  zasobów  środków  krajowych, 

jak również  będzie  służył  przy  ubieganiu  się  o  możliwość  skorzystania  z  funduszy 

unijnych.

Planowanie w warunkach samorządu terytorialnego ma charakter ciągły, elastyczny 

i  otwarty  na  korekty  w  przyszłości.  Ciągły  charakter  planowania  polega  na 

systematycznym  nawiązywaniu  kierunków  rozwoju  lokalnego  do  zmian  we  wszelkich 

istotnych  uwarunkowaniach  wewnętrznych,  jak  i  szeroko  rozumianym  otoczeniu  danej 

jednostki.  Ciągłość  planowania  i  zmienność  parametrycznych  jego  uwarunkowań 

nie oznacza narażania dokumentów planistycznych i odpowiadających im działań w sferze 

zarządzania na permanentną nie aktualność. 

Plan  zachowuje  również  cechę  elastyczności  zarówno wobec  zmieniających  się 

uwarunkowań,  jak  też  wobec  wzrostu  stopnia  ich  rozpoznania  i  oceny.  Plan  rozwoju 

określa uporządkowany układ działań zmierzających do osiągania określonych preferencji 

wyrażonych  w celach  uwzględniających  rzeczywisty  stan  gospodarki  gminy  i  warunki 

życia jej mieszkańców, a także ich aspiracje w tym zakresie. 
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Plan Rozwoju  Lokalnego  (PRL)  jest  dokumentem  otwartym  ze  względu  na 

możliwości  aktualizacji  oraz  kontynuacji  w  przyszłości  programów  w nim zawartych. 

Jako otwarty  można  także  traktować  układ  priorytetów,  celów  operacyjnych 

i zaplanowanych zadań.
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22 OBSZAR I CZAS REALIZACJI OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGOPLANU ROZWOJU LOKALNEGO

W związku z realizacją kompleksowego programu działań strukturalnych w ramach 

Narodowych  Strategicznych  Ram  Odniesienia  na  lata  2007  –  2013,  przed  polityką 

regionalną  w  Polsce  pojawiły  się  nowe  wyzwania.  Koncentracja  uwagi  polityki 

strukturalnej na tworzeniu warunków do szybkiego i harmonijnego wzrostu gospodarczego 

oraz  podwyższania  konkurencyjności  regionów  nie  pozostanie  bez  wpływu  na 

kształtowanie się procesów rozwojowych w układzie przestrzennym. 

Istotne jest, aby jako ważne uzupełnienie działań planowanych i programowanych 

na poziomie regionalnym, podporządkowanym realizacji głównych celów rozwoju Polski 

i Europy, budować siłę konkurencyjną regionów w dostosowaniu do ich indywidualnych 

cech  gospodarczych,  społeczno - ekonomicznych,  kulturalnych  i  geograficznych 

nie pomijając jednocześnie aspektu zapewnienia wszystkim mieszkańcom odpowiedniego 

poziomu życia  i zatrudnienia oraz możliwości pełnego udziału w tworzeniu gospodarki 

opartej na wiedzy.

Plan Rozwoju Lokalnego określa cele, kierunki i działania oraz wysokość środków 

przeznaczonych na realizację programów w ramach polityki regionalnej Gminy Smyków, 

które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej  w latach 

2007  –  2013.  Zasady  wdrażania  programów  opierają  się  na  regulacjach  funduszy 

strukturalnych  Unii  Europejskiej  oraz  krajowych  regulacjach  dotyczących  finansów 

publicznych, pomocy publicznej i podziału odpowiedzialności w prowadzeniu i realizacji 

polityki regionalnej pomiędzy rządem, a samorządem terytorialnym.

Gmina  Smyków  należy  do  obszarów  wiejskich,  gdzie  podstawowym  celem 

aktywizacji jest wspomaganie procesu przekształceń strukturalnych na wsi, w tym rozwój 

infrastruktury  technicznej  umożliwiającej  dywersyfikację  bazy  ekonomicznej 

i  zatrudnienia,  zwiększenie  mobilności  zawodowej  i  przestrzennej  mieszkańców, 

zwiększenie poziomu wykształcenia oraz nabywania nowych umiejętności przez ludność 

rolniczą,  wzrost  poziomu  przedsiębiorczości,  zapewnienie  większego  dostępu 

do podstawowych usług społecznych, edukacyjnych, zdrowotnych, kulturowych, wzrostu 

roli  społecznej  i  gospodarczej  gminy,  wykorzystanie  potencjału  przyrodniczego 

i dziedzictwa  kulturowego  dla  dywersyfikacji  zatrudnienia  i  zwiększenia  dochodów, 

tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem, przekwalifikowanie ludności wiejskiej, 
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w tym przede wszystkim młodzieży oraz zapewnienie równości szans i przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu.
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33 AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZAAKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA

3.1 Położenie i powierzchnia Gminy Smyków

Gmina  Smyków  położona  jest  w  północno  –  zachodniej  części  Województwa 

Świętokrzyskiego. Została utworzona 1 stycznia 1992 roku na mocy Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 2 grudnia 1991 roku (Dz.U. Nr 115, poz.  497),  natomiast  w ramach 

reformy administracyjnej  kraju  Gmina Smyków została  z  dniem 1  stycznia  1999 roku 

włączona do nowo utworzonego Powiatu Koneckiego. 

Gmina Smyków graniczy: 

- od północy z Gminą Końskie (powiat konecki), 

- od wschodu z Gminą Stąporków (powiat konecki), 

- od południa z Gminą Mniów (powiat kielecki), 

- od zachodu z Gminą Radoszyce (powiat konecki).

Gmina położona jest  na obszarze Wyżyny Kielecko – Sandomierskiej  o rzeźbie 

niskofalistej i pagórkowatej oraz znajduje się w dorzeczu Pilicy, w zlewni Czarnej Taraski 

dopływu Czarnej Malenieckiej przepływającej przez Jezioro Sielpeckie i wpływającej jako 

dopływ prawobrzeżny do Pilicy. 

     Gmina Smyków obejmuje obszar o powierzchni 62,11 km² (5,45% powiatu 

koneckiego), z czego użytki rolne 28,85 km², co stanowi ok. 46,45% powierzchni gminy, 

natomiast obszary leśne zajmują 30,3 km², co stanowi ok. 48,78% całej powierzchni (dane 

źródłowe Urzędu Statystycznego w Kielcach na 31.12 2005 r.).

     Smyków,  siedziba Gminy leży 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  –  stolicy  Powiatu  Koneckiego.  Przez  Gminę Smyków 

z północy na  wschód przebiega  droga  krajowa nr  74 – Sulejów –  Kielce  –  Kraśnik  – 

Frampol  –  Zamość  – Hrubieszów oraz  droga krajowa nr  728 –  Jędrzejów – Końskie. 

Stanowią  one  główne  osie  komunikacyjne  gminy.  Pozostałe  połączenia  drogowe  mają 

jedynie znaczenie lokalne.
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3.2  Ludność

Gmina  Smyków,  według  danych  Urzędu  Statystycznego  w  Kielcach  na  dzień 

31 grudnia 2005 roku, była zamieszkana przez 3 727 mieszkańców, w tym 1 846 kobiet. 

Gmina obejmuje 12 sołectw, w których podział pod względem liczby ludności przedstawia 

poniższa tabela:

Tabela nr 1: Ludność i powierzchnia wg sołectw w Gminie Smyków

Lp. SOŁECTWO Powierzchnia [km²]
Liczba 

mieszkańców
1. Adamów 3,72 209
2. Cisownik 5,24 150
3. Królewiec 5,99 755
4. Miedzierza 11,56 477
5. Matyniów 3,16 326
6. Przyłogi 6,95 444
7. Smyków 4,98 381
8. Stanowiska 2,81 251
9. Trawniki 0,85 88
10. Wólka Smolana 12,59 108
11. Salata 2,18 243
12. Kozów 2,08 386

Razem: 62,11 3 818

     Przyrost  naturalny  w  2005  roku  (dane  źródłowe  Urzędu  Statystycznego 

w Kielcach  na  dzień  31.12.2005)  był  dodatni  i  wynosił  12  osób,  w  tym  14  kobiet. 

Urodzenia żywe w 2005 roku wyniosły ogółem 53 osoby, w tym 34 kobiety, natomiast 

zgony  objęły  ogółem  41  osób,  w  tym  20  kobiet.  Zgony  niemowląt  w  2005  roku 

kształtowały się  na poziomie 2 osób.  W obydwu przypadkach były  to niemowlęta  płci 

męskiej.

Saldo migracji  w 2005 roku wyniosło 18 osób,  w tym 9 kobiet.  Zameldowania 

w ruchu wewnętrznym ogółem to 41 osób, w tym 27 kobiet,  natomiast wymeldowania 

w ruchu wewnętrznym kształtowały się na poziomie 23 osób, w tym 18 kobiet. 

 Strukturę wiekową mieszkańców Gminy Smyków przedstawia poniższy wykres:

Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Smyków [stan na 31.12 2005 r.]

9



PLAN  ROZWOJU  LOKALNEGO  GMINY  SMYKÓW

Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Smyków
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     W ogólnej liczbie mieszkańców Gminy 28 % stanowiły dzieci i młodzież do 19 

roku życia, 54,5 % a więc ponad połowę populacji, ludność w wieku od 20 do 60 roku 

życia, a 17,5 % stanowiły osoby starsze w wieku powyżej 60 lat.

     Zmiany w liczbie ludności według płci w latach 2002 – 2005 oraz gęstość 

zaludnienia ilustruje poniższa tabela ludności według miejsca zameldowania:

Tabela nr 2: Ludność wg płci i gęstość zaludnienia w Gminie Smyków

LATA LUDNOŚĆ

OGÓŁEM Kobiety Mężczyźni

Ludność
na 1 km²

2002 3650 1783 1867 58,8
2003 3656 1796 1860 58,9
2004 3697 1823 1874 59,5
2005 3727 1846 1881 60

Średnia gęstość zaludnienia w 2005 roku wyniosła  60 osób/km² i  była mniejsza 

od średniej gęstości zaludnienia dla Powiatu Koneckiego (74 osoby/km²) oraz mniejsza od 

średniej dla całego Województwa Świętokrzyskiego (110 osób/ km²).
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3.3  Środowisko przyrodnicze

3.3.1  Ogólna charakterystyka środowiska naturalnego

Gmina  Smyków  według  „Przewodnika  po  Ziemi  Koneckiej”  położona  jest  na 

Płaskowyżu  Suchedniowskim  zbudowanym  głównie  z  piaskowców  dolnotriasowych 

(przykrytych  czwartorzędowymi  piaskami  i  glinami).  Charakterystycznymi  formami 

rzeźby terenu są kopulaste pagóry, garby i stoliwa, pomiędzy którymi występują kotliny. 

Ukształtowanie  terenu  gminy  ma  charakter  pagórkowaty,  o  rzeźbie  niskofalistej. 

Najwyższe  wzniesienie  na  terenie  gminy  znajduje  się  na  wschód  od  miejscowości 

Strażnica (334 m n.p.m.). Z kolei nieco niższe są wzniesienia o wysokości 312,9 m n.p.m. 

i  305  m  n.p.m.  znajdujące  się  w  południowo  –  zachodniej  części  Gminy  Smyków. 

Natomiast  najniżej  położony  jest  taras  zalewowy  rzeki  Czarnej  Taraski  w  odcinku 

ujściowym do Jeziora  Sielpeckiego (234,7 m n.p.m.).  Dlatego też  wysokość  względna 

Gminy Smyków wynosi 98 m.

     Gmina Smyków pod względem gospodarczym ma charakter leśno – rolniczy. 

Ze względu na dużą przewagę słabych gleb (V i VI klasa bonitacyjna), funkcją wiodącą 

gminy jest rolnictwo i leśnictwo.

Znaczną część obszaru gminy zajmują użytki rolne ( głównie są to użytki zielone, 

łąki i pastwiska oraz grunty orne). Lesistość gminy wynosi 47,5% i jest prawie 2-krotnie 

wyższa od średniej lesistości  województwa świętokrzyskiego i  Polski.  Urodzajne gleby 

(brunatne  IV  klasy  bonitacyjnej)  wykształcone  na  osadach  czwartorzędowych  (glinach 

zwałowych)  zajmują  powierzchnię  30%  użytków  rolnych,  natomiast  gleby  III  klasy 

bonitacyjnej zajmują bardzo mały obszar gminy, bo zaledwie 2% i dlatego nie odgrywają 

znacznej  roli  gospodarczej.  Duży udział  użytków zielonych,  łąk  i  pastwisk  umożliwia 

intensywny rozwój produkcji roślinnej i zwierzęcej. Na przeważającej części terenu gminy 

uprawiane  są  zboża  (ponad  60%  areału)  oraz  rośliny  okopowe  (30,5%).  Ze  zbóż 

największą powierzchnię zasiewów zajmuje żyto i owies.

     Gmina leży w zlewisku rzeki Czarnej. Największy ciek stanowi rzeka Krasna 

z lewobrzeżnym  dopływem  Czarnej  Taraski,  której  zlewnia  w  całości  znajduje  się  na 

obszarze  gminy.  W  Gminie  Smyków  obserwuje  się  brak  zbiorników  wód  stojących. 

Granica północna gminy przebiega wzdłuż brzegów sztucznego zbiornika w Sielpi.
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3.3.2 Lasy i pomniki przyrody

Lasy  na  terenie  Gminy  Smyków  stanowią  największy  walor  przyrodniczy 

i krajobrazowy. Lesistość gminy wynosi 47,5 % i jest prawie 2-krotnie wyższa od średniej 

lesistości województwa świętokrzyskiego (27,5 %) i kraju (28,1 %).

Ogólną  powierzchnię  lasów  na  terenie  Gminy  Smyków  z  podziałem  na  lasy 

państwowe oraz prywatne przedstawia poniższa tabela: 

Tabela nr 3: Powierzchnia lasów [dane Urzędu Gminy w Smykowie]

Lp. Lasy Powierzchnia ha
1 Państwowe 2301
2 Prywatne 649

Razem 2950

Z  powyższej  tabeli  wynika,  iż  78%  całej  powierzchni  leśnej  stanowią  lasy 

państwowe, natomiast lasy prywatne zajmują 22% ogólnej powierzchni lasów na terenie 

Gminy Smyków.

     Najbardziej zwarte masywy leśne można zauważyć w północnej i w zachodniej 

części gminy. Są to również największe powierzchnie leśne. Znajdują się w Nadleśnictwie: 

Stąporków i Ruda Maleniecka.

Dominującym gatunkiem całej powierzchni lasów na terenie Gminy Smyków jest 

sosna, natomiast pozostałe gatunki to: brzoza, olsza, świerk oraz dąb. Procentowy udział 

gatunku drzewostanu przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 4: Drzewostan w podziale na gatunki

Lp. Lasy Struktura powierzchni 
1 Sosna 59 %
2 Brzoza 20 %
3 Olsza 5 %
4 Jodła 5 %
5 Świerk 10 %
6 Dąb 1 %
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Drzewostan w gminie Smyków według podziału wiekowego występuje w trzech 

klasach: 

• Młodsze klasy (30% powierzchni)

• Średnie klasy (20% powierzchni)

• Starsze klasy (50% powierzchni).

Przeciętny wiek drzew wynosi od 50 do 65 lat. Wiele jest młodników od 10 – 20 

lat. Natomiast niewiele się trafia przestojów drzew osiągających ponad 80 lat.

     Główną funkcją lasów wszystkich kategorii własności jest funkcja gospodarcza. 

Gospodarka  leśna  obejmuje  głównie  zabiegi  pielęgnacyjne,  odnowienia,  ochronę 

sadzonek, produkcję sadzonek czy pozyskiwanie grubizny.

Oprócz  funkcji  gospodarczych  lasy  na  terenie  gminy  pełnią  ważne  funkcje 

ochronne. Lasy, które zostały uznane za ochronne zgodnie z zarządzeniem nr 78 z dnia 24 

marca  1995  roku  Ministra  Ochrony  Środowiska,  Zasobów  Naturalnych  i  Leśnictwa 

zajmują 20% powierzchni lasu. Objęcie lasów statusem „lasów ochronnych” miało na celu 

poprawę  warunków  wilgotnościowych  oraz  zapewnienie  ochrony  zasobów  wodnych. 

Na terenie Gminy Smyków nie występują rezerwaty.

Jednak poza funkcjami gospodarczymi  oraz ochronnymi,  lasy na terenie  Gminy 

Smyków pełnią istotny element w całokształcie warunków przyrodniczych regionu. Duży 

udział  lasów  wraz  z  kompleksami  leśnymi  Puszczy  Świętokrzyskiej  oraz  lasów 

włoszczowskich  stanowi  swoiste  płuca  dla  uprzemysłowionych  i  zurbanizowanych 

obszarów krakowskiego, częstochowskiego i śląskiego. Lasy te poza tworzeniem obszarów 

retencyjnych  wód  powierzchniowych,  pełnią  również  istotną  rolę  w  przechwytywaniu 

i częściowej neutralizacji szkodliwych emisji z terenu Śląska.

Wszystkie lasy należące do Gminy Smyków znajdują się w I strefie zagrożeń szkód 

przemysłowych tzw. szkód słabych. Główne zanieczyszczenia na terenie Gminy Smyków 

emitowane są przez gospodarstwa domowe, jednakże nie brakuje również zanieczyszczeń 

zewnętrznych  pochodzących  m.  in.  ze  Śląska  czy  z  Bełchatowa,  jak  również  spaliny 

pojazdów z tras krajowych.
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Ze względu na niskie wartości bonitacyjne występujące na terenie Gminy Smyków, 

niezbędnym kierunkiem zagospodarowania gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnych 

jest  ich zalesianie.  W celu podniesienia  atrakcyjności  ekologicznej  i  zdrowotnej  gminy 

należy dążyć do wyrównania granic kompleksów leśnych.

Tabela nr 5: Klasy bonitacyjne na terenie Gminy Smyków [dane Urzędu Gminy]

Lp. Klasa Struktura powierzchni
1 I -
2 II -
3 IIIa -
4 IIIb 0,16%
5 IV -
6 IVa 11,47%
7 IVb 11,26%
8 V 52,91%
9 VI 24,2%

Na terenie Gminy Smyków znajdują się dwa obiekty ochrony przyrody:

• Głaz narzutowy znajdujący się w Smykowie przy trasie Kielce – Piotrków 

Trybunalski. Nr ew. 197

• Głaz narzutowy znajdujący się w Smykowi przy trasie Kielce – Piotrków 

Trybunalski. Nr ew. 198

3.3.3 Rzeźba terenu

Wzgórza  Opoczyńskie  obejmują  niewielkie  fragmenty  północno  –  zachodniej 

i północnej  części  gminy.  Zbudowane  są  z  liasu  (dolnej  jury)  i  kajpru,  natomiast  na 

powierzchni  przykryte  są  osadami  czwartorzędowymi  przeważnie  polodowcowymi 

zlodowacenia  odrzańskiego  i  starszymi.  Rzeźba  urozmaicona  jest  łagodnymi 

wzniesieniami  piaskowców  eolicznych  i  wydm  o  kształtach  owalnych  i  podłużnych. 

Wysokości tych wzniesień dochodzą do 260 m n.p.m., natomiast ich wysokości względne 

wynoszą do 30 m.

Pozostała część Gminy Smyków położona jest na Płaskowyżu Suchedniowskim. 

Cechą  charakterystyczną  Płaskowyżu  Suchedniowskiego  jest  czwartorzędowa  dolina 
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Czarnej Taraski, przecinająca gminę przekątnie z południowego – wschodu na północny – 

zachód. Dodatkowo jej zbocza bogate są w pagóry i stoliwa kajprowo – liasowe.

Najwyższe wzniesienie na obszarze gminy znajduje się na wschód od miejscowości 

Strażnica i wynosi 334,4 m n.p.m. Nieco niższe są wzniesienia położone w południowo – 

zachodniej części gminy wynoszące 312,9 m n.p.m. oraz 305 m n.p.m. Natomiast najniżej 

położonym obszarem na terenie Gminy Smyków jest taras zalewowy rzeki Czarnej Taraski 

w odcinku  ujściowym do  Jeziora  Sielpeckiego  (234,7  m n.p.m.).  Wysokość  względna 

Gminy Smyków osiąga maksymalnie 98 m.

3.3.4 Warunki glebowe

Ogólna  powierzchnia  gruntów  Gminy  Smyków  wynosi  6 211  ha.  Najwięcej, 

bo aż 47,5 % wszystkich gruntów wykorzystywanych jest przez gospodarkę leśną. Z kolei 

drugie pod względem wielkości wykorzystania gruntów jest rolnictwo – 37% powierzchni 

Gminy Smyków.

Poniższy wykres przedstawia strukturę użytkowania gruntów w Gminie Smyków:

Struktura użytkowania gruntów na terenie Gminy Smyków
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grunty orne 16,01%

użytki rolniczo 
nieprzydatne 3,00%

lasy 47,50%

w ody 1,00%

nieużytki rolnicze 9,00% inne 2,50%

użytki zielone 21,00%

grunty orne

użytki zielone

użytki rolniczo
nieprzydatne
lasy

w ody

nieużytki rolnicze

inne

Obszar Gminy Smyków charakteryzuje się wysokim stopniem lesistości , a także 

mało  korzystnymi  dla  rozwoju  rolnictwa  warunkami  przyrodniczymi.  Występują  tutaj 

głównie gleby bielicowe, brunatne oraz mady, które wykształcone zostały na utworach 

pochodzenia  wodnolodowcowego  i  lodowcowego  zlodowacenia  północnopolskiego 

i środkowopolskiego. Zajmują one ponad 40% użytków rolnych Gminy Smyków. 

Na  terenie  Gminy  Smyków  występują  również  gleby  bagienne  i  pobagienne 

(murszowe  i  murszowate),  które  występują  w  dolinach  rzecznych  dzięki  stałemu  lub 

okresowemu uwilgotnieniu terenu. Również w dolinach rzek można spotkać mady jako 

efekt akumulacji wodnej namułów.

Na  terenie  Gminy  Smyków  dominują  gleby  lekkie  ,  które  zostały  wytworzone 

z piasków luźnych i utworów gliniastych. Są to gleby oligotroficzne, zazwyczaj wadliwie 

uwilgotnione.

Gleby znajdujące  się  na  terenie  Gminy  Smyków  są  bardzo  słabo  urozmaicone. 

Większość z nich odznacza się niską skalą bonitacyjną. Można wyróżnić następujące klasy 

bonitacyjne gleb:

• Gleby III klasy bonitacyjnej zajmują 0,16 % powierzchni gruntów ornych 

gminy, przy średniej województwa świętokrzyskiego 25,8 %. Można je 

spotkać w Miedzierzy, Kawęczynie oraz Łuszczarzu.
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• Gleby  IV  klasy  bonitacyjnej  zajmują  około  23  %,  przy  średniej 

województwa  świętokrzyskiego  41,3  %.  Gleby  IV  klasy  bonitacyjnej 

występują  w  sołectwach:  Wólka  Smolana,  Miedzierze,  Matyniów, 

Adamów, Kozów, Komorniki, Stanowiska, Piaski Królewieckie.

• Gleby  V  i  VI  klasy  bonitacyjnej  zajmują  77,11  %,  przy  średniej 

województwa świętokrzyskiego 15%.

3.3.5 Warunki wodne

Gmina Smyków położona jest w dorzeczu Pilicy, lewostronnego dopływu Wisły. 

Odwadnia ją rzeka Czarna Taraska oraz Kozówka. Poziom czystości wód Czarnej Taraski 

oraz  Kozówki  zależy  od  czystości  kompleksów leśnych  oraz  od  ilości  zanieczyszczeń 

komunalnych emitowanych przez gospodarstwa domowe.

Nieprawidłowo prowadzona gospodarka wodno – ściekowa to główne zagrożenie 

dla czystości wód w gminie Smyków. Składa się głównie na to:

• Stosowanie środków chemicznych do zwalczania szkodników w lasach,

• Lokalizacja w górnym biegu oczyszczalni biologicznej w Mniowie,

• Odprowadzanie ścieków bez oczyszczenia do wód i gruntów.

Głównym  zadaniem w zakresie  poprawy czystości  wód rzek  na  terenie  Gminy 

Smyków jest uporządkowanie gospodarki ściekowej. W tym celu konieczna jest budowa 

systemu kanalizacji sanitarnej.

Na granicy północno – wschodniej Gminy Smyków znajduje się jezioro Sielpeckie, 

zlokalizowane  w  dolinie  rzeki  Czarnej  Malenieckiej,  które  pełni  głównie  funkcje 

retencyjną i rekreacyjną.

Obszar  Gminy  Smyków  posiada  poziomy  wodonośne:  triasu,  jury  dolnej 

i czwartorzędu,  które  ściśle  są  związane  z  budową  geologiczną,  tektoniką  starszego 

podłoża oraz orografią badanego terenu.

1. Triasowy poziom wodonośny – związany jest z osadami piaskowca pstrego oraz wapnia 

muszlowego. Wody te mają charakter wód porowo – szczelinowych. Jakość tych wód 

charakteryzuje się zwiększoną zawartością manganu i żelaza. 
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2. Jurajski poziom wodonośny –  tę warstwę wodonośną tworzą dolnojurajskie, spękane 

piaskowce przewarstwiane  iłowcami i  mułowcami oraz żwiry i  zlepieńce.  Wody te 

mogą  być  używane  do  celów  konsumpcyjnych  i  gospodarczych  ze  względu  na 

spełnianie wymagań bakteriologicznych i chemicznych.

3. Czwartorzędowy  poziom  wodonośny  – wiąże  się  z  utworami  piaszczystymi  dolin 

rzecznych lub z wkładkami i soczewkami piaszczystymi w glinach zwałowych.

O  jakości  wód  podziemnych  decyduje  brak  systemu  grupowego  oczyszczania 

ścieków sanitarnych.  Na chwilę  obecną system odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków 

funkcjonuje w miejscowościach: Smyków, Miedzierze, Królewiec, Przyłoi. Ma on jedynie 

charakter  lokalny.  W  miejscowościach  tych  wybudowano  25  przydomowych, 

biologicznych oczyszczalni ścieków.

3.3.6  Klimat

Klimat  na  obszarze  Gminy  Smyków  charakteryzuje  się  nieco  surowszymi 

warunkami klimatycznymi od klimatu nizin środkowopolskich i lżejszymi od klimatu gór. 

Roczna suma opadów w tym rejonie waha się od ok. 650 mm do 700 mm. Największe 

opady odnotowuje się w miesiącach letnich, przy czym maksimum opadowe przypada na 

miesiąc  lipiec.  Natomiast  najniższe  opady  odnotowuje  się   w  styczniu  oraz  w  lutym. 

Wielkość opadów uzależniona jest od wysokości oraz rzeźby i ekspozycji terenu. Większe 

opady  otrzymują  północno  –  zachodnie,  zachodnie  i  południowo  –  zachodnie  stoki 

wyższych  wzniesień.  Średnia  wilgotność  względna  powietrza  wynosi  80%.  Okres 

wegetacyjny  trwa  222  dni  i  rozpoczyna  się  około  26  marca,  a  kończy  około 

31 października.

Średnia  temperatura  roczna  wynosi  ok.  7ºC  z  najchłodniejszym  miesiącem 

styczniem  (średnia  temperatura  stycznia  wynosi  około  -4,0ºC),  z  kolei  najcieplejszym 

miesiącem jest lipiec (średnia temperatura lipca wynosi około +17,0ºC). Na terenie tym 

można  zaobserwować  tworzenie  się  swoistego  mikroklimatu,  a  także  występowanie 

przymrozków.  Na  terenie  Gminy  Smyków  pierwsze  przymrozki  pojawiają  się  około 

27 października,  natomiast  ostatnie  około  20  kwietnia.  Pokrywa  śnieżna  zaczyna  się 

tworzyć około 5 grudnia a zanika około 15 marca. Okres jej zalegania wynosi około 106 

dni.
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Rozkład i kierunki wiatrów na obszarze gminy w ciągu roku modelowane są ogólną 

cyrkulacją powietrza atmosferycznego, a także ukształtowaniem terenu. W przeważającej 

mierze wiatry wieją z kierunków zachodnich (20%) , północno – zachodnich (16%) oraz 

południowo –  zachodnich  (9,5%).  Najmniejsze  zachmurzenie  można  zaobserwować na 

przełomie  lata  i  jesieni,  natomiast  największe  zimą.  Mgły utrzymują  się  średnio  około 

20 dni w ciągu roku, najwięcej jesienią, zimą i wczesną wiosną.

3.4 Turystyka

Gmina Smyków posiada słabo rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Składają się 

na nią głównie pola namiotowe nad zalewem w Sielpi działające sezonowo a także kilka 

prywatnych obiektów gastronomicznych (Miedzierza, Stanowiska, Rozłóg). Ze względu na 

wspaniałe walory przyrodniczo – krajobrazowe gminy, jej tranzytowe położenie , a także 

bezpośrednie  sąsiedztwo  z  ośrodkiem  wypoczynkowym  w  Sielpi,  infrastruktura 

turystyczna wymaga rozbudowy. Istnieją tu dogodne warunki do rozwoju agroturystyki, 

budowy zbiorników wodnych, czy parkingów. 

Cały obszar gminy ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe 

włączony został w obręb Konecko – Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

W  związku  z  tym  na  obszarze  całej  gminy  obowiązują  ograniczenia  wynikające 

z przepisów  szczególnych,  na  podstawie  których  zabrania  się  budowy  i  rozbudowy 

obiektów wpływających szkodliwie na środowisko.

3.5.2. Uwarunkowania związane z dotychczasowym rozwojem systemów infrastruktury  

technicznej

3.5.2.1. Transport i systemy komunikacji

Przez gminę Smyków przebiega droga krajowa nr 74  Sulejów – Kielce – Kraśnik, 

która jest jedną z najważniejszych dróg regionu i samego powiatu koneckiego. Droga ta 

przebiega przez teren południowo – wschodniej Polski i prowadzi aż do granicy z Ukrainą. 

Jest  to  droga  bitumiczna  w większości  jedno  –  jezdniowa,  o  szerokości  wahającej  się 

w granicach od 7 do 10,5 metra. Obecnie droga nr 74 jest modernizowana do parametrów 

drogi  ekspresowej.  Na  dzień  dzisiejszy  nie  jest  znana  dokładna  trasa  przebiegu 

przebudowywanej drogi.
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Drugą bardzo ważną dla systemu komunikacji  Gminy Smyków drogą jest droga 

wojewódzka nr 728 Jędrzejów – Końskie. Łączy województwo Mazowieckie z Łódzkim 

i Świętokrzyskim.  Ogólna  długość  drogi  wojewódzkiej  nr  728  to  158  km,  przy  czym 

odcinek na terenie województwa Świętokrzyskiego wynosi 87, 697 km. Droga ta łączy 

Smyków z ważnymi  miastami na terenie województwa Świętokrzyskiego jak: Końskie, 

Łopuszno, Małogoszcz, Jędrzejów.

Sieć drogową Gminy Smyków uzupełniają drogi gminne o łącznej długości 30,183 

km  łączące  mniejsze  miejscowości  gminy.  Wykaz  dróg  gminnych  ilustruje  poniższa 

tabela:

Tabela nr 6: Drogi gminne w Gminie Smyków [Dane Urzędu Gminy Smyków]

Lp. Miejscowość i nazwa ciągu Rodzaj drogi Długość w km
1 Przyłogi – Cisownik-granica gminy gminna 1.720
2 Kawęczyn – granica gminy gminna 2.850
3 Miedzierza – Pokoradz gminna 0,800
4 Miedzierza – Wólka Smolana gminna 4
5 Miedzierza – Rozgół gminna 0,900
6 Salata – Zazdrość gminna 1.100
7 Salata – Muszczrz – granica gminy gminna 1.250
8 Cisownik /przez wieś/ - granica gminy gminna 2.215
9 Granica gminy – Stanowiska – granica 

gminy – Kozów 
gminna 2.150

10 Matyniów – Sachalin gminna 0,950
11 Piski Królewieckie – Trawniki – granica 

gminy
gminna 2.714

12 Rozgół – Pokoradz gminna 2.450
13 Salata – Zastawie – Królewiec Poprzeczny gminna 1.460
14 Zastawie /przez wieś/ gminna 0,914
15 Kozów – Komorniki gminna 0,660
16 Salata – Pociejów gminna 0,400
17 Znajoma – Przyłoi gminna 0,670
18 Adamów – Przyłoi gminna 1.200
19 Piaski Królewieckie – granica gminy gminna 0,300
20 Stanowiska – Dąbrówki – granica gminy gminna 0,680
21 Matyniów – Piaski gminna 0,500
22 Stanowiska – Podłazie gminna 0,300

Na terenie Gminy Smyków znajduje się 18,563 km dróg twardych asfaltowych oraz 

betonowych. Z kolei długość dróg utwardzanych wynosi 6,7 km, natomiast drogi gruntowe 

występują na odcinku 4,920 km. 
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Szacuje  się,  że  drogi  na  terenie  Gminy  Smyków  posiadają  bardzo  dobry  stan 

nawierzchni na odcinku 25,263 km, a tylko dobry na odcinku 4,920 km.

Transport masowy w gminie Smyków reprezentowany jest przez pojazdy należące 

do  prywatnych  przewoźników,  którzy  stanowią  dobre  uzupełnienie  dla  możliwości 

transportowych oferowanych przez PKS S.A.

3.5.2.2. System zaopatrzenia w wodę

Sieć  wodociągowa  w  gminie  zaopatrywana  jest  z  dwóch  ujęć  wodociągowych 

położonych  w miejscowościach  Przyłogi  i  Stanowiska.  Do ujęcia  wody w Przyłogach 

przyłączonych  jest  769  gospodarstw.  Długość  sieci  wodociągowej  wynosi  56  km, 

natomiast  zdolność  uzdatniania  wody  wynosi  432  m³  (nadmiar  manganu  i  żelaza). 

Do ujęcia  wody  w  Stanowiskach  podłączonych  jest  146  gospodarstw.  Długość  sieci 

wodociągowej  wynosi 11 km, a zdolność uzdatniania  wody wynosi  180 m³ (woda nie 

wymaga  uzdatniania).  Do  sieci  wodociągowej  w  gminie  przyłączonych  jest  2 745 

mieszkańców (stan na koniec 2006 roku) tj. około 915 gospodarstw domowych. Długość 

sieci  czynnej  rozdzielczej  w  gminie  wynosi  około  67  km.  Stopień  zwodociągowania 

Gminy  Smyków  wynosi  około  72%.  Długość  sieci  wodociągowej  w  poszczególnych 

miejscowościach w gminie Smyków przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 7: Sieć wodociągowa w gminie Smyków [Dane Urzędu Gminy]

 Lp. Miejscowości posiadające sieć wodociągową Długość w km
1 Przyłogi 3,9
2 Strażnica 1,9
3 Smyków 6,4
4 Królewiec 3,7
5 Stanowiska 4,8
6 Królewiec Poprzeczny 1,8
7 Adamów 6,0
8 Zastawie 0,7
9 Piaski Królewieckie 2,6
10 Znajoma 0,8
11 Trawniki 2,6
12 Muszczarz 0,7
13 Salata 4,6
14 Kozów 7,2
15 Matyniów 4,7
16 Miedzierza 4,5
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17 Rozgół 1,6
18 Kawęczyn 1,2
19 Wólka Smolana 1,3
20 Pokoradz 3,4
21 Cisownik 2,6

3.5.2.3. System odprowadzania ścieków sanitarnych

Na terenie Gminy Smyków brak jest kanalizacji sanitarnej. Gospodarka ściekowa 

prowadzona  jest  przy  pomocy  zbiorników  bezodpływowych  (szamb),  do  których 

odprowadzane są ścieki (zdarza się, że nie w pełni szczelnych),  z których są okresowo 

odwożone  sprzętem asenizacyjnym  do  oczyszczalni  ścieków.  Jednak  nadmienić  warto, 

iż często zdarzają się przypadki, kiedy miejscem odbioru ścieków nie jest oczyszczalnia 

ścieków lecz przydrożny rów, rzeki, a także pola uprawne. System odprowadzania ścieków 

sanitarnych na terenie Gminy Smyków przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 8: System odprowadzania ścieków sanitarnych

Lp. Wyszczególnienie Ilość
1 Miejscowości posiadające sieć kanalizacyjną brak
2 Liczba gospodarstw posiadających zbiorniki 

bezodpływowe (szamba)
490

3 Liczba gospodarstw posiadających przydomowe 
oczyszczalnie ścieków 

5

Gmina  stanowi  obszar  o  wysokich  walorach  przyrodniczych  wymagający 

proekologicznego  podejścia  i  przeciwdziałaniu  degradacji  środowiska.  Dlatego  też 

prowadzenie  gospodarki  wodno  –  ściekowej  na  wysokim  poziomie  jest  dla  Gminy 

Smyków bardzo istotne.  W związku z tym,  ważne jest,  by jak najwięcej  terenów było 

uzbrojone w podstawową infrastrukturę tj. sieć wodociągową i kanalizacyjną.

3.4.1 Stan krajobrazu dziedzictwa kulturowego

Celem  ochrony  dóbr  kultury  powinny  być  wartości  zasobów  dziedzictwa 

materialnego  i  niematerialnego,  które  decydują  o  tożsamości  kulturowej  gminy  i  jej 

tradycji  oraz  zachowanie  otwartego  krajobrazu  o  niezwykle  interesujących  walorach 

przyrodniczych,  historycznych i  kulturowych.  Należy je zachować,  należycie  utrzymać, 

a także  wykorzystać  do  celów dydaktyczno  –  wychowawczych  tak,  aby  mogły  służyć 

nauce oraz aby stanowiły trwały element kultury narodowej. Dlatego też, oprócz obiektów 
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zabytkowych oraz miejsc historycznych, należy również chronić obszary o szczególnych 

i niespotykanych pod względem środowiska kulturowego walorach.

Krajobraz  kulturowy  obok  treści  posiada  również  formę,  która  nazywa  się 

architekturą  krajobrazu.  Jest  to  połączenie  elementów  przyrodniczych  z  działalnością 

człowieka. Podstawowymi kryteriami w podziale gminy na jednostki architektoniczno – 

krajobrazowe są:

• Formy ukształtowania terenu

• Formy pokrycia kulturowego

• Formy pokrycia naturalnego

Powyższe  obszary  uzupełnia  się  również  zabytkami  architektonicznymi, 

kulturowymi  oraz  elementami  infrastruktury  technicznej.  Na  terenie  Gminy  Smyków 

można wyodrębnić 5 jednostek architektoniczno – krajobrazowych (JARK):

1. I  JARK  –  tereny  o  najwyższej  wartości  naturalnej  bez  zabudowy.  Posiadają  dużą 

wartość kulturową. Charakteryzuje się krajobrazem harmonijnym, miejscami obejmuje 

tereny  sfalowane  i  wydmy,  które  pocięte  są  licznymi  ciekami  wodnymi,  a  także 

podmokłymi obniżeniami. Obejmuje zwarte kompleksy leśne. Tereny te znajdują się 

głównie w północnej i zachodniej części gminy.

2. II  JARK  –  tereny  o  wysokich  i  znacznych  walorach  naturalnych,  niezabudowane. 

Charakteryzują  się krajobrazem harmonijnym obejmującym tereny rolniczo – leśne. 

Koncentrują się głównie w centralnej i południowej części gminy.

3. III JARK – tereny o wysokich wartościach naturalnych, bez zabudowy. Charakteryzują 

się krajobrazem dysharmonijnym mi. in. Przez duże pocięcie na powierzchni liniami 

energetycznymi.  Obejmuje  głównie  grunty  orne.  Zajmują  głównie  środkową 

i wschodnia część gminy.

4. IV JARK – tereny o wysokiej  wartości  naturalnej  i  kulturowej.  Charakteryzują  się 

krajobrazem harmonijnym, który obejmuje doliny rzek i cieków wodnych z licznymi 

zbiornikami  wód  oraz  kompleksy  łąk,  bagien  i  mokradeł.  Tereny  te  znajdują  się 

w pasie  od Miedzierzy po Muszczarz.

5. V JARK – tereny o małej wartości naturalnej i  kulturowej.  Występuje tu krajobraz 

dysharmonijny  zazwyczaj  zdewastowany,  który  obejmuje  zabudowę zwartą  i  luźną 
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wiejską wraz z sadami i ogrodami. Tereny te stanowią niewielki procent całkowitej 

powierzchni Smykowa.

Ochrona  krajobrazu  kulturowego  powinna  być  moralnym  obowiązkiem 

mieszkańców gminy. Jest  to  ochrona obiektu zabytkowego,  miejsca historycznego oraz 

jego otoczenia wraz z walorami przyrodniczymi,  roślinnością i  właściwymi warunkami 

socjologicznymi. Realna zatem ochrona środowiska kulturowego musi polegać na ochronie 

najcenniejszych obiektów, zespołów lub obszarów, na świadomym przekształcaniu reszty 

środowiska  w  taki  sposób,  aby  planując  i  tworząc  nowe  wartości  unikać  szpetoty 

i deformacji krajobrazu kulturowego.

3.5.4.1. Wykaz obiektów zabytkowych i miejsc historycznych

Na terenie Gminy Smyków w granicach każdego sołectwa istnieje po kilka krzyży, 

figur kultowych i kapliczek , a w tym stosunkowo dużo obiektów pochodzących z okresu 

XIX i  I  – szej  połowy XX wieku.  Sa to obiekty drewniane,  kamienne i  metalowe lub 

mieszane. Kapliczki występują w formie wolnostojącej, najczęściej słupowej, nadrzewnej 

lub wbudowanej w elewację domu. Tradycja powoduje, iż najstarsze , spróchniałe krzyże 

i kapliczki drewniane zastępowane są nowymi, metalowymi, kamiennymi lub betonowymi. 

Z  okresu  XIX  wieku  zachowało  się  również  kilka  piwnic  ziemnych  murowanych, 

natomiast z początku XX wieku zachowały się tradycyjne budynki drewniane, mieszkalne 

i gospodarcze. Do innych zabytków można także zaliczyć pozostałości szybów górniczych 

w lasach otaczających gminę oraz kamieniołomy.

Do największych zabytków na terenie Gminy Smyków można zaliczyć:

• Zespół  Kościoła  Parafialnego  Pod  Wezwaniem  Matki  Boskiej  Częstochowskiej 
w Miedzierzy. Kościół neoromański, murowany, wybudowany w latach 1907 – 1913,

• Plebania z 1880 roku zbudowana z kamienia i cegły palonej,
• Pozostałości zakładu Górniczo – Metalurgicznego w Miedzierzy  z XIX wieku,
• Pozostałość po nadleśnictwie, gdzie obecnie mieści się szkoła podstawowa. Budynek 

murowany z XIX wieku,
• Budynek z 1880 roku, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy w Smykowi,
• Kapliczka słupowa Męki Pańskiej z 1840 roku w Stanowiskach,
• Kapliczka murowana z XIX wieku w Adamowie,
• Kuźnica wodna w Kawęczynie,
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• Pozostałość wielkiego pieca w Kawęczynie (XVIII w.) oraz w Królewcu (XVIII w.),
• Leśniczówka  z  XIX  wieku  z  obok  istniejącym  młynem,  pozostałościami  grobli, 

upustów stawu fabrycznego po zespole górniczo – hutniczym żelaza.
Na  obszarze  gminy  znajdują  się  także  liczne  miejsca  pamięci  narodowej  (  tablice 

pamiątkowe, pomniki, cmentarze. Do najważniejszych należą:
• Tablica ofiar pacyfikacji w 1940 roku, znajduje się przy głównym wejściu do Szkoły 

Podstawowej w Królewcu,
• Pomnik ofiar egzekucji z 1940 roku w Smykowie,
• Cmentarz katolicki w Miedzierzy,
• Cmentarz katolicki – mogiły ofiary wojny, 1942 – 1944 rok,
• Pomnik żołnierzy AK w Trawnikach, 1944 rok,
• Cmentarz leśny w Smykowie – miejsce egzekucji zbiorowej,
• Cmentarz epidemiczny w Pokoradzu,
• Mogiła ziemna żołnierza z Wehrmachtu z 1945 roku we wsi Kozów,
• Krzyż  modrzewiowy,  stojący  przy  drodze  prowadzącej  do  osady  leśniczówki 

Leśnictwa Królewiec.

25



PLAN  ROZWOJU  LOKALNEGO  GMINY  SMYKÓW

3.5 Gospodarka

3.6.1. Struktura zatrudnienia i podstawowych branż

Gmina  Smyków  jest  gminą  wiejską.  Dochód  z  rolnictwa  nie  stanowi  jednak 
jedynego źródła utrzymania. Według danych Urzędu Statystycznego w Kielcach na dzień 
31  grudnia  2005  roku  276  osób  zatrudnionych  było  zarówno  w  państwowych 
przedsiębiorstwach lub firmach prywatnych, zatrudniających co najmniej 9 osób. Z ogólnej 
liczby zatrudnionych w jednostkach gospodarki narodowej 105 osób to jest 38% stanowiły 
kobiety.

      Strukturę zatrudnienia na terenie  Gminy Smyków według danych  Urzędu 

Statystycznego w Kielcach na dzień 31 grudnia 2005 roku ilustruje poniższa tabela.

Tabela nr 9: Pracujący w gospodarce narodowej na terenie Gminy Smyków [Dane 
Urzędu Statystycznego w Kielcach na 31.12.2005]

Wyszczególnienie Liczba osób

Ogółem
w tym kobiety

276
105

Sektor publiczny 94
Sektor prywatny 182
Przemysł i budownictwo 143
Usługi rynkowe 31
Usługi nierynkowe 84

W 2005 roku w Gminie Smyków najwięcej,  bo aż 182 osoby zatrudnione były 

w sektorze  prywatnym.  Z  276  osób  pracujących  w  Gminie  Smyków  ponad  połowa, 

bo aż 51,8 % zatrudnionych było w przemyśle i budownictwie.

3.5.1 Skala działalności gospodarczej i główni pracodawcy

    Skuteczna budowa gospodarki rynkowej wymaga tworzenia i rozwijania szeregu 

instytucji  systemu  rynkowego,  wspierających  procesy  restrukturyzacji  i  prywatyzacji 

przedsiębiorstw  oraz  pobudzania  przedsiębiorczości  lokalnej.  Instytucje  te,  stanowiące 

infrastrukturę  gospodarki  rynkowej,  tworzą  nowe  miejsca  pracy  oraz  środowisko  dla 

działalności gospodarczej, określane także jako otoczenie biznesu. Stymulują one wyraźnie 

procesy  rozwoju  gospodarczego  i  przedsiębiorczości,  maja  istotny  wpływ  na 
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przekształcenia  strukturalne  gospodarki  i  zatrudnienie  oraz  zachowania  podmiotów 

gospodarczych, jak również przyciąganie inwestorów z zewnątrz.

Dynamikę zmian charakterystyki podmiotów gospodarczych pod względem form 

prawnych na terenie Gminy Smyków przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 10:  Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON 

wg  sektorów  własnościowych  [Dane  Urzędu  Statystycznego  w Kielcach  na 

31.12.2005rok]

Wyszczególnienie
LATA

2002 2003 2004 2005

Ogółem 258 265 246 245

Sektor: - publiczny

            - prywatny

8 8 9 9

250 257 237 236

Przedsiębiorstwa państwowe 0 0 0 0

Spółdzielnie 2 2 2 2

Spółki prawa handlowego 2 2 3 3

Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą

229 235 213 212

Wielkości  zawarte  w  tabeli  ukazują  trendy  zmian  w  gospodarce  w  zakresie 

struktury  własnościowej  przedsiębiorstw.  W  strukturze  przedsiębiorstw  z  sektora 

publicznego  na  przestrzeni  ostatnich  lat  nie  wystąpiły  niemal  żadne  zmiany  w  liczbie 

przedsiębiorstw,  natomiast  w sektorze  prywatnym nastąpił  dość znaczny spadek liczby 

przedsiębiorstw wynoszący ok. 10%. 

W  latach  2002  –  2003  obserwujemy  spadek  ilości  podmiotów  gospodarczych, 

natomiast w późniejszym okresie  następuje dynamiczny ich wzrost.

Zmiany w ilości podmiotów gospodarczych w latach 2002 – 2005 na terenie Gminy 

Smyków przedstawia poniższa tabela:
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Tabela nr 11:  Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON 

wg wybranych sekcji [Dane Urzędu Statystycznego w Kielcach] 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE 2002 2003 2004 2005

Ogółem
258 235 246 245

Rolnictwo, łowiectwo, 
leśnictwo

b. d. b. d. b. d. 9

Przemysł (w tym przetwórstwo 
przemysłowe)

31 30 33 32

Budownictwo 77 73 72 68
Handel i naprawy 97 99 93
Hotele i restauracje b. d. 9 10 11
Transport, gospodarka 
magazynowa i łączność

6 5 5 4

Pośrednictwo finansowe b. d. 3 2 2
Obsługa nieruchomości i firm 5 6 5 5

     

Z  przedstawionych  danych  wynika,  że  na  terenie  gminy najlepiej  rozwinięte  są 

gałęzie  przemysłu  związane z  handlem oraz naprawami.  Stosunkowo niski,  biorąc pod 

uwagę  rolniczy  charakter  całego  regionu,  jest  udział  podmiotów  gospodarczych 

zajmujących się prowadzeniem działalności rolniczej. Strukturę ważniejszych podmiotów 

gospodarki  narodowej  w  2005  roku  zarejestrowanych  na  terenie  Gminy  Smyków 

w rejestrze REGON przedstawia poniższy diagram:

3,67% 13,06%

37,96%

4,49%

1,63%

0,82%

2,04%

8,57%

27,76%

Rolnictwo, łowiectwo i
leśnictwo

Przemysł (w tym przetwórstwo
przemys łowe)

Budownictwo

Handel i naprawy

Hotele i restauracje

Transport, gospodarka
magazynowa i łączność

Pośrednictwo finansowe

Obsługa nieruchomości i firm

Inne sekcje
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Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

Do najbardziej prężnych firm na terenie Gminy Smyków można zaliczyć:

• Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Królewcu

• BUDAR Świąder Waldemar, Świąder Dariusz Sp. Jawna

• P.H.U. Hermes Zbigniew Krawczyński – Hurtownia Materiałów Budowlanych 

w Smykowie

• Zakład Piekarniczy w Kozowie

3.6 Sfera społeczna

3.6.1 Warunki życia mieszkańców

Gmina Smyków jest gminą rolniczą. Na terenie gminy brak jest dużych zakładów 

przemysłowych, natomiast lepiej rozwinięty jest sektor usługowy i handlowy. Warunkiem 

rozwoju  sieci  handlowej  na  terenie  gminy  jest  rozwój  mieszkalnictwa,  turystyki, 

agroturystyki oraz podniesienie poziomu zamożności mieszkańców gminy.

Na terenie gminy zlokalizowanych jest według danych na koniec 2005 roku 1103 

mieszkań, w których znajduje się 3757 izb. Oznacza to, ze uśredniając, każde mieszkanie 

składa się z 3,4 izb. Wszystkie mieszkania zlokalizowane na terenie Gminy Smyków mają 

łączną powierzchnie użytkową 81 787 m², a przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

wynosi 74,1 m². Ogólna liczba mieszkańców gminy to 3 727 osób. Na jedno mieszkanie 

przypada więc 3,37 osoby, a na jedną izbę 0,99 osoby. Statystyczny mieszkaniec gminy 

ma do swojej dyspozycji 22,1 m² powierzchni mieszkaniowej. Zmiany w ilości mieszkań 

na terenie Gminy Smyków w latach 2003 – 2005 przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 12: Mieszkalnictwo [Dane Urzędu Statystycznego w Kielcach na 31.12.2005 r.]

Zasoby LATA
2003 2004 2005

Ilość mieszkań 1093 1100 1103
Ilość izb 3698 3735 3757
Powierzchnia  użytkowa 
mieszkań (m²)

80239 81212 81787

Tabela nr 13: Mieszkalnictwo [Dane Urzędu Statystycznego w Kielcach na 31.12.2005 r.]
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Wskaźniki

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa mieszkania (m²)

73,4 73,8 74,1

Powierzchnia użytkowa 
na osobę (m²/osobę)

22 22,1 22,1

Wiejski charakter Gminy Smyków wpływa na strukturę zatrudnienia i styl życia 

mieszkańców. Podjecie działań rozwojowych na terenie gminy powinno poprawić status 

majątkowy mieszkańców a tym samym polepszyć ich poziom życia.

3.6.2 Służba zdrowia i opieka społeczna

Na terenie Gminy Smyków zlokalizowane są dwa ośrodki zdrowia: Samodzielny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia znajdujący się w Smykowie oraz 

jego filia  w Przyłogach.  Na  terenie  gminy brak  jest  szpitali.  Do Publicznego  Zakładu 

Opieki Zdrowotnej według danych na koniec kwietnia 2007 roku zadeklarowanych jest 

4925 osób z Gminy Smyków , a także z Gmin ościennych. W chwili  obecnej siedziba 

ośrodka podlega rozbudowie ze względu na niespełnienie warunków technicznych, które 

są wymagane wobec tego typu obiektów. Nowy obiekt będzie dodatkowo wyposażony w 

14  nowych  gabinetów  lekarskich  zabiegowych,  a  także  z  ostanie  dostosowany  do 

przyjmowania  i  obsługi  osób  niepełnosprawnych  (odpowiednio  wyposażone  łazienki, 

winda oraz podjazdy).

Obecnie  ośrodek  zdrowia  prowadzi  konsultacje  lekarza  podstawowej  opieki 

zdrowotnej (POZ) oraz specjalistów w zakresie:

• Pediatrii
• Stomatologii
• Ginekologii
• Dermatologii
• Neurologii
• Psychiatrii
• Rehabilitacji medycznej
• Medycyny rodzinnej.

Od  grudnia  2006  roku  ośrodek  posiada  nowoczesny  sprzęt  rehabilitacyjny 

sfinansowany z funduszu PFRON oraz sprzęt z dotacji KRUS. Niestety zakupiony sprzęt 

nie jest wystarczający na potrzeby całej gminy. Brak jest również nowoczesnego sprzętu 
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stomatologicznego oraz ginekologicznego (KTG czy kolposkop). Ośrodek boryka się także 

z problemami w postaci braku wyposażenia administracyjno – biurowego.

Filia ośrodka w Przyłowach posiada gabinet lekarza POZ oraz dział fizjoterapii. 

Budynek nie spełnia warunków technicznych.

Gminny ośrodek zdrowia ma podpisana umowę na świadczenie usług ratownictwa 

medycznego z ZOZ Końskie.

W  obrębie  istniejącego  ośrodka  zdrowia  znajduje  się  także  apteka,  która 

w niedalekiej  przyszłości  zostanie  zmodernizowana  ze  względu  na  niespełnienie 

warunków technicznych.

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie znajduje się w budynku 

ośrodka  zdrowia.  Realizuje  dwa  rodzaje  wsparcia.  Pierwsze  to  zadania  własne  gminy, 

natomiast  drugie  to  zadania  zlecone  gminie.  Pierwsza  grupa  zadań  obejmuje  m.in. 

pogrzeby,  zasiłki  okresowe,  zasiłki  celowe,  dożywianie,  utrzymanie  domu  pomocy 

społecznej.  Z  kolei  zadania  zlecone  gminie  to  m.  in.  zasiłki  stałe,  bądź  wypłacane 

z powodu klęsk żywiołowych. W 2006 roku GOPS w ramach realizacji zadań z zakresu 

pomocy  społecznej,  zarówno  w  zakresie  zadań  własnych  jak  i  zadań  zleconych 

rozdysponował  kwotę  527 791  zł.  Łączna  liczba  osób  objęta  wsparciem w 2006  roku 

wyniosła 458.

Zmiany w liczbie osób objętych wsparciem oraz formy wsparcia w latach 2004 – 

2007 przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 14:  Osoby korzystające z pomocy GOPS w Smykowie w latach 2004 – 2007 

 wraz z formą wsparcia [ Dane GOPS w Smykowie]

Rodzaj 
wsparcia

2004 2005 2006 2007 
(I kwartał roku)

Liczba osób 
korzystających 
ze wsparcia

Kwota 
wsparcia w zł

Liczba osób 
korzystających 
ze wsparcia

Kwota 
wsparcia w zł

Liczba osób 
korzystających ze 
wsparcia

Kwota 
wsparcia w 
zł

Liczba osób 
korzystających 
ze wsparcia

Kwota 
wsparcia w 
zł

Zadania 
własne 
gminy

422 61202 905 136552 335 293212 336 31285

Zadania 
zlecone 
gminie

55 133225 48 115667 123 234579 53 44940
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Ogółem  477 194427 953 252219 458 527791 389 76225

W GOPS w Smykowie wypłacana jest  również jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka tzw. „becikowe”.

Liczbę osób korzystających z „becikowego” a także kwotę wsparcia w 2006 roku 

i w I kwartale 2007 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 15: Jednorazowa zapomoga za urodzenie dziecka oraz zasiłek stały [Dane 

 GOPS w Smykowie]

Rodzaj 
wsparcia

2006 2007 (I kwartał roku)
Liczba osób 

korzystających ze 
wsparcia

Kwota 
wsparcia 

w zł

Liczba osób 
korzystających ze 

wsparcia

Kwota 
wsparcia 

w zł
Jednorazowa 
zapomoga za 
urodzenie 
dziecka

56 56000 5 5000

Zasiłek stały 45 45000 3 3000
Ogółem 101 101000 8 8000

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie prowadzi od 02.05.2007 roku 

usługi opiekuńcze dla 4 osób (osoby starsze, niepełnosprawne i samotne). Do tego celu 

zatrudniona jest jedna pielęgniarka. Dodatkowo ośrodek organizuje kolonie letnie dla 29 

dzieci z gminy. Do GOPSu w Smykowie napływają również wnioski dotyczące leczenia 

odwykowego osób uzależnionych  alkoholowo.  Liczba wniosków o leczenie odwykowe 

wyniosła w 2003 roku 16  i odnotowuje się ciągły ich spadek.

Tabela nr 16: Wnioski o leczenie odwykowe osób uzależnionych alkoholowo

Liczba 
wniosków o 
objęcie 
leczeniem 
odwykowym

2003 2004 2005 2006
Do 

30.04.2007

16 13 14 11 5

W  najbliższym  okresie  GOPS  w  Smykowie  ma  zamiar  stworzyć  świetlicę 

środowiskową,  jak  również  punkt  konsultacyjny  dla  osób  bezrobotnych  w  gminie. 
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Kolejnym bardzo istotnym planem jest utworzenie 30 miejsc pracy dla osób pobierających 

zasiłki, które będą wykonywały zasiłki na rzecz gminy.

3.6.3  Edukacja

  Na terenie  Gminy Smyków według danych  Urzędu Statystycznego  na koniec 

2005 roku znajdowały się oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, do których 

uczęszczało 42 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z czego 16 chłopców i 26 dziewczynek.

Dodatkowo  na  terenie  gminy  zlokalizowane  są  dwie  szkoły  podstawowe  oraz 

gimnazjum.

Do dwóch szkół podstawowych oraz do gimnazjum łącznie uczęszcza 417 dzieci. 

Z tym że w Szkole Podstawowej w Królewcu jest 179 uczniów, w Szkole Podstawowej 

w Miedzierzy jest 96 uczniów, natomiast do Gimnazjum uczęszcza 142 uczniów.

Uczniowie  z  Gminy  Smyków  mają  możliwość  gminnego  transportu  do  szkoły. 

Własnością gminy jest jeden gimbus. Z tego środka lokomocji korzysta 135 uczniów.

3.6.4 Struktura bezrobocia

Na terenie Gminy Smyków w 2005 roku zarejestrowanych było 520 bezrobotnych 

z czego kobiety stanowiły 56,1 %. Na przestrzeni dwóch lat liczba bezrobotnych w Gminie 

Smyków zmniejszyła się o 70 osób tj. około 12% w stosunku IV kwartał 2005 roku do IV 

kwartału 2004 roku. Spowodowane to było głównie otwarciem rynków pracy na terenie 

krajów UE, do których dostęp był ograniczony przed przystąpieniem Polski do wspólnoty. 

Niekorzystny jest natomiast stosunek liczby osób bezrobotnych pozostających bez pracy 

przez okres powyżej 1 roku do wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych i wynosi on wg 

danych za 2004 rok około 61% ogółu bezrobotnych. Rynek pracy w gminie związany jest 

przede  wszystkim  z  utrzymującą  się  sytuacją  społeczno  –  gospodarczą  państwa, 

województwa  i  powiatu.  Zmiany  w  ogólnej  liczbie  bezrobotnych  zarejestrowanych  na 

przełomie dwóch lat ilustruje poniższa tabela:
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Tabela  nr 17:  Bezrobotni  zarejestrowani  w Gminie  Smyków [Dane Urzędu 

Statystycznego w Kielcach na 31.12.2006 rok]

Lata 2004 2005
Ogółem 590 520
W tym kobiety 332 292
Pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy 361 b. d.
Z prawem do zasiłku 107 b. d.
W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata) 442 b. d.

44 IDENTYFIKACJA OBSZARÓW I PROBLEMÓW ROZWOJOWYCHIDENTYFIKACJA OBSZARÓW I PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH

Punktem  wyjścia  do  zidentyfikowania  szczegółowych  problemów  społeczno-

gospodarczych  Gminy  Smyków  jest  określenie  strategicznych  obszarów rozwojowych. 

W  ramach  tych  obszarów  należy  konstruować  działania,  które  będą  przyczyniać  się 

do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy.

W  przypadku  Gminy Smyków strategiczne obszary rozwojowe zidentyfikowano 

poniżej:

Rozwój  lokalnej  infrastruktury  technicznej

Istotną kwestią związaną z rozwojem gospodarczym Gminy Smyków jest poziom 

lokalnej  infrastruktury  technicznej.  Modernizacja  sieci  wodociągowych,  budowa, 

rozbudowa i przebudowa: kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulic, dróg, ciągów pieszych, 

centrum  administracyjno  –  kulturowego,  aktualizacja  Studium  Uwarunkowań 

i Zagospodarowania  Przestrzennego  przyczyni  się  do  podniesienia  konkurencyjności 

gminy w regionie, czego wynikiem będzie dostępność odpowiednich, uzbrojonych terenów 

pod inwestycje.  Oczywistym jest,  że  dobrze  przygotowane  tereny pod inwestycje  oraz 

właściwy plan zagospodarowania przestrzennego są warunkiem realizacji  jakichkolwiek 

działań mających na celu przyciąganie inwestorów zewnętrznych.

Rozwój lokalnej infrastruktury społecznej

Poziom  lokalnej  infrastruktury  społecznej  stanowi  również  istotną  kwestię 

związaną z rozwojem gospodarczym Gminy Smyków. Budowa: świetlic środowiskowych, 

obiektów  sportowych,  placów  zabaw,  apteki,  obiektów  szkolnych  przyczynią  się  do 
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poprawy jakości życia miejscowej ludności, co bezpośrednio związane jest ze spadkiem 

emigracji, a nawet przyciąganiem inwestorów zewnętrznych.

Poprawa jakości ochrony środowiska

Podstawą  dla  prawidłowego  rozwoju  Gminy  Smyków  przy  zachowaniu  jej 

walorów rekreacyjno – turystycznych jest ochrona środowiska naturalnego. Istotny wpływ 

na poprawę jakości środowiska naturalnego będzie miała modernizacja lokalnych kotłowni 

dostosowanych do biomasy.

Rozwój  turystyki  i  agroturystyki

Do rozwoju terenów wiejskich, którą jest Gmina Smyków, może w istotny sposób 

przyczynić  się rozwój turystyki  kwalifikowanej,  agroturystyki  i turystyki  weekendowej, 

które to zależą przede wszystkim od wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

danego obszaru. Gmina niewątpliwie posiada te zalety i dlatego turystyka i agroturystyka 

oraz weekendowy ruch o charakterze sportowo-rekreacyjnym, mogą stać się dodatkowym 

źródłem  dochodu  dla  wielu  gospodarstw  rolnych  oraz  być  siłą  napędową  zmian 

w wyglądzie  i estetyce  wsi.  Przyczynią  się  także  do  tworzenia  nowych  miejsc  pracy 

w sektorze drobnych usług i handlu obsługujących ruch turystyczny.

Informatyzacja

Za  kolejny  bardzo  ważny  obszar  rozwoju  Gminy  Smyków  uznaje  się 

informatyzację, która bezpośrednio powinna przyczynić się do usprawnienia działalności 

gminy, a z pewnym upływem czasu przyczynić się do wzrostu miejsc pracy w gminie. Aby 

tak się stało należy dokonać informatyzacji  urzędu gminy, stworzyć portal  gminy oraz 

wortal agroturystyczny,  jak również objąć teren gminy szerokopasmowym dostępem do 

internetu.

Identyfikacja  problemów społeczno-gospodarczych  pozwala na przeanalizowanie 

słabości  danej  jednostki  terytorialnej,  w  tym  przypadku  Gminy  Smyków,  gdzie 

w poszczególnych  dziedzinach  problemy  rozwojowe  zostały  zidentyfikowane 

dwustopniowo:

• po pierwsze, w opinii obywateli gminy, w tym specjalistów, pracowników i działaczy 

samorządowych – w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych;
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• po drugie, w opinii zespołu autorskiego Planu Rozwoju Lokalnego, uwzględniającego 

zarówno analizę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, jak też opinię kluczowych 

dla rozwoju gminy partnerów społeczno-gospodarczych.

Analiza  aktualnej  sytuacji  społeczno - gospodarczej  Gminy  Smyków 

i przeprowadzony proces konsultacji społecznych pozwolił na identyfikacje następujących 

problemów rozwojowych:

1) PROBLEMY  SPOŁECZNE:

1. Niski poziom bezpieczeństwa miejscowej ludności.

2. Potrzeby dalszych remontów i modernizacji obiektów użyteczności publicznej.

3. Brak  wyspecjalizowanych  poza  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej 

placówek pomocy społecznej.

4. Brak placówek kulturowo – środowiskowych.

5. Brak wyspecjalizowanej infrastruktury sportowej (gminnego boiska sportowego 

oraz  mniejszych  boisk  wielofunkcyjnych,  placu  zabaw  przy  przedszkolach) 

oraz zły stan istniejącej.

2) PROBLEMY  EKONOMICZNO-GOSPODARCZE:

1. Mało zasobny budżet gminy.

2. Niedostateczna liczba pozarolniczych miejsc pracy.

3. Ekstensywnie prowadzona gospodarka rolna w rozdrobnionych gospodarstwach 

nie przynosząca rolnikom dochodów.

4. Brak systemu informatycznego na terenie gminy

5. Brak bazy wypoczynkowo-turystycznej i rekreacyjnej.

6. Brak zintegrowanego programu w zakresie stymulowania i promocji rozwoju 

gospodarczego gminy.

3) PROBLEMY  SFERY  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ:

1. Brak kanalizacji sanitarnej.

2. Brak aktualnego Studium Uwarunkowań i  Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy.

3. Niedostateczne oświetlenie dróg.

4. Zbyt mała ilość ciągów pieszych.

36



PLAN  ROZWOJU  LOKALNEGO  GMINY  SMYKÓW

4) PROBLEMY  EKOLOGICZNE:

1. Brak ekologicznych źródeł ogrzewania.

2. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych.

3. Uciążliwość komunikacji  samochodowej dla środowiska,  na drodze krajowej 

nr 74.

5) PROBLEMY  SFERY  KULTUROWEJ :

1. Niepełne wykorzystanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy.

2. Zły stan techniczny większości obiektów użyteczności publicznej.

3. Brak Gminnego Centrum Kultury i Informacji. 

4. Brak zintegrowanego programu w zakresie stymulowania rozwoju i promocji 

turystycznej gminy.

5. Słaba informatyzacja Urzędu Gminy.
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55 ZADANIAZADANIA    POLEGAJĄCEPOLEGAJĄCE    NANA    POPRAWIEPOPRAWIE    SYTUACJISYTUACJI

Gmina  Smyków  z  uwagi  na  swoje  położenie,  klimat  i  posiadane  zasoby  jako 

strategiczne zadania rozwoju przyjmuje:

1. Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

2. Wzbogacenie  ekonomicznego  potencjału  gminy  poprzez  rozwój  turystyki  

 i rekreacji.

3. Poprawa warunków życia mieszkańców. 

5.1 Podstawy formalne wyboru i realizacji zadań

Tryb oraz sposób doboru zadań i projektów wynika bezpośrednio z podstawowych 

dokumentów planistycznych będących fundamentem prowadzonej przez Gminę Smyków 

polityki rozwojowej. Dokumenty te zostały opracowane i wdrożone do realizacji w oparciu 

o obowiązujące prawo oraz są zbieżne z programami, planami i strategiami 

przygotowanymi  na  szczeblu  powiatowym,  wojewódzkim  i  krajowym.

Do dokumentów tych zaliczają się:

1. Strategia Rozwoju Powiatu Koneckiego

2. Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Smyków

3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Smyków

4. Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne – załącznik do Budżetu Gminy 

Smyków.

5.1.1 Obszary  i  priorytety  działań  w  ramach  realizacji  P R L 

Wyznaczono  dwa  główne  obszary  działań  samorządu  lokalnego  Gminy  Smyków, 

na których  skupiać  się  będzie  realizacja  Planu  Rozwoju  Lokalnego.  W  ramach  każdego 

z obszarów przyjęte zostały priorytety na podstawie, których dokonano wyboru listy zadań 

i projektów do realizacji. 

Obszar pierwszy:
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Zmiany w strukturze gospodarczej Gminy Smyków

Priorytet 1

Utrzymanie  i  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego  będącego  podstawą  dla  rozwoju 

funkcji turystycznej i wypoczynkowej gminy. 

Priorytet 2

Tworzenie  warunków  dla  rozwoju  bazy  turystycznej,  agroturystycznej,  rekreacyjnej  i 

wypoczynkowej oraz stałego poszerzania oferty gminy w tym zakresie. 

Priorytet 3

Tworzenie warunków dla rozwoju istniejącej bazy usługowo produkcyjnej oraz tworzenia 

nowych przedsiębiorstw nieuciążliwych dla środowiska naturalnego.

Priorytet 4

Organizacja  i  wsparcie  działań  mających  na  celu  przekwalifikowanie  ludności  oraz 

wykorzystanie pozarolniczych źródeł dochodu.

Obszar drugi:

Poprawa warunków życia mieszkańców

Priorytet 1

Zwiększenie dostępności mieszkańców do podstawowej infrastruktury technicznej. 

Priorytet 2

Zwiększenie  dostępności  mieszkańców do podstawowych  usług  publicznych  oraz  stałe 

podnoszenie ich jakości. 

Priorytet 3
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Rozwój  bazy  edukacyjnej,  kulturalnej,  sportowej  i  rekreacyjnej  służącej  mieszkańcom 

gminy oraz będącej zapleczem dla rozwoju funkcji turystyczno wypoczynkowej. 

5.2 Lista zadań i projektów służących poprawie sytuacji 

Ze względu na dużą liczbę przewidzianych do realizacji zadań, zostały określone 

cztery główne kryteria wyboru i hierarchizacji projektów tj.: 

1. Wpływ projektu na rozwój gospodarczy Gminy Smyków.

2. Wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców. 

3. Wpływ projektu na stan środowiska naturalnego.

4. Koszty realizacji projektu.

Ze  względu  na  charakter  gminy  oraz  istniejące  uwarunkowania  w  pierwszej 

kolejności  realizowane  będą  projekty  o  największym  oddziaływaniu  społeczno-

gospodarczym  oraz  projekty  mające  największy  wpływ  na  poprawę  stanu  środowiska 

naturalnego. Celem tak przyjętej hierarchizacji jest maksymalizacja korzyści wynikających 

z realizacji poszczególnych projektów. 

Analiza  aktualnej  sytuacji  społeczno - gospodarczej  Gminy  Smyków  oraz 

przeprowadzone konsultacje  społeczne,  pozwoliły  na określenie  zadań polegających  na 

poprawie sytuacji na obszarze gminy. Wszystkie zgłoszone projekty zostały pogrupowane 

jako zadania mające na celu realizację przyjętych priorytetów Planu Rozwoju Lokalnego. 

Pozwoli to uporządkować działania samorządu zapewniając równocześnie systematyczną 

realizację poszczególnych projektów zgodnie z przyjętymi kryteriami ważności.

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Smyków skupiać się będzie głównie na 

zadaniach inwestycyjnych w zakresie modernizacji  i  rozbudowy podstawowej infrastruktury 

technicznej tj.: kanalizacji,  oczyszczalni ścieków, kotłowni na biomasę. Infrastruktura ta jest 

niezbędnym zapleczem, które otworzy możliwości rozwoju alternatywnych dla rolnictwa źródeł 

dochodu  a  w szczególności  działalności  turystycznej,  agroturystycznej,  rekreacyjnej 

i wypoczynkowej. Ponadto ich realizacja znacznie przyczyni się do poprawy stanu środowiska 

naturalnego, które jest jedną z mocnych stron gminy i może być wykorzystane jako zaplecze dla 

działalności turystyczno- wypoczynkowej. Równocześnie dzięki realizacji przyjętych projektów 

zwiększy się dostęp mieszkańców do infrastruktury technicznej, co podniesie komfort życia oraz 

przyczyni się do rozwoju funkcji mieszkaniowej gminy. 
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Kolejna  grupa  projektów  obejmuje  zadania  inwestycyjne  skierowane  na 

modernizację  i  budowę  lokalnej  infrastruktury  sportowej,  edukacyjnej  i  społecznej. 

Projekty  te  mają  na  celu  zapewnienie  mieszkańcom  dostępu  do  podstawowych  usług 

publicznych  oraz  rozbudowę  lokalnego  zaplecza  sportowego,  które  może  zostać 

w przyszłości wykorzystane jako baza dla rozwoju funkcji turystyczno – wypoczynkowej. 

Listę  zadań  służących  poprawie  sytuacji  na  terenie  Gminy  Smyków  zidentyfikowano 

poniżej:

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej:
1.1 Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. 
1.2 Adaptacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego.
1.3 Budowa  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  miejscowości  Przyłogi  – 

Znajoma
1.4 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cisownik
1.5 Budowa oświetlenia przy drodze nr 74
1.6 Aktualizacja  Studium  Uwarunkowań  i  Zagospodarowania  Przestrzennego 

Gminy
1.7 Budowa pomieszczeń dla Urzędu Gminy
1.8 Budowa ciągów pieszych i placów przy OSP oraz kaplicy w Kozowie
1.9 Budowa oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Kozów
1.10Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy
1.11Modernizacja drogi Miedzierza szkoła do drogi powiatowej
1.12Modernizacja drogi Matyniów – Piaski 
1.13Przebudowa drogi Smyków – Salata 

2. Zadania w zakresie infrastruktury turystycznej:
2.1 Opracowanie planu rozwoju turystyki
2.2 Działania na rzecz zachowania walorów i ochrony środowiska przyrodniczego.

3. Zadania w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców:
3.1 Adaptacja  pomieszczeń  OSP  dla  potrzeb  świetlic  wiejskich  w  Przyłogach, 

Miedzierzy oraz Kozowie.
3.2 Budowa budynku użyteczności publicznej w Królewcu.
3.3 Zakup samochodów pożarniczych dla JOSP
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3.4 Budowa  obiektów  sportowych:  boiska  gminnego  wraz  z  zapleczem  oraz 

wielofunkcyjnych boisk do siatkówki i koszykówki.
3.5 Budowa Sali gimnastycznej i stołówki w Królewcu
3.6 Budowa boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w Miedzierzy i Królewcu
3.7 Budowa placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych
3.8 Wymiana kotłów CO w Szkole Podstawowej w Miedzierzy
3.9 Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Miedzierzy

4. Zadania w zakresie informatyzacji gminy
4.1 Informatyzacja urzędu gminy
4.2 Stworzenie portalu gminy i objęcie patronatem lokalnych przedsięwzięć
4.3 Objęcie terenu gminy szerokopasmowym dostępem do Internetu.
5. Zadania w zakresie ochrony środowiska
5.1 Przebudowa kotłowni na biomasę o mocy do około 130 kW
5.2 Budowa systemu energetycznego OZE
5.3 Budowa wytwórni paliw z biomasy
5.4 Budowa biogazowi
5.5 Budowa centralnej ciepłowni na biogaz wraz z lokalną siecią cieplną
5.6 Opracowanie planu rozwoju gminnego systemu energetycznego w oparciu o 

odnawialne źródła energii

Lista zadań planowanych do realizacji w latach 2007 – 2015

Wszystkie  projekty  inwestycyjne  przewidziane  do  realizacji  z 

uwzględnieniem hierarchii ważności oraz podziałem na zadania zostały zamieszczone w 

poniższej tabeli.

Tabela 18. Lista zadań i projektów planowanych do realizacji w latach 2007 – 2015

Nr 
projektu

Nazwa projektu Termin realizacji
Nakłady
w PLN
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1 2 3 4

Zadanie  1.   Budowa  oczyszczalni  ścieków  wraz  z  kanalizacją  sanitarną  oraz  modernizacja  sieci 
wodociągowej

1.1. Modernizacja sieci wodociągowych w gminie 2007-2009 600000,00

1.2. Budowa  oczyszczalni  ścieków  wraz  z  kanalizacją  sanitarną  dla 
miejscowości Miedzierza, Matyniów (etap I) 2007-2010 13905276,00

1.3. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kozowie 2008-2010 3000000,00

1.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Smyków, Królewiec, 
Królewiec Poprzeczny, Salata (etap II) 2011-2013 18000000,00

1.5. Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Adamów,  Piaski 
Królewieckie, Przyłogi (etap III) 2014-2015 16000000,00

RAZEM 51505276,00
Zadanie 2. Budowa systemu energetycznego wraz z OZE

2.1.
Opracowanie  planu  rozwoju  gminnego  systemu  energetycznego  w 
oparciu o odnawialne źródła energii

2007 25000,00

2.2. Rozbudowa kotłowni na biomasę o mocy do około 130 kW 2008 100000,00

2.3. Budowa wytwórni paliw z biomasy 2008-2010 2500000,00

2.4. Budowa biogazowi 2010-2012 7000000,00

2.5. Budowa centralnej ciepłowni na biogaz wraz z lokalną siecią cieplną 2011-2014 2500000,00

RAZEM 12125000,00

Zadanie 3. Budowa, przebudowa i remont dróg oraz infrastruktury drogowej

3.1. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy 2007 192000,00

3.2. Budowa oświetlenia przy drodze nr 74 2007 50000,00

3.3. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy 2007-2008 90000,00

3.4. Modernizacja drogi Matyniów – Piaski 2008 100000,00

3.5. Modernizacja drogi Miedzierza szkoła do drogi powiatowej 2009 250000,00

3.6. Przebudowa drogi Smyków – Salata 2010 180000,00

3.7.
Budowa  ciągów  pieszych  i  placów  przy  OSP  oraz  Kaplicy  w 
Kozowie

2011-2012 1000000,00

RAZEM 1862000,00

Zadanie 4. Budowa, przebudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej, edukacyjnej i społecznej

4.1. Budowa budynku ośrodka zdrowia 2007 1929000,00

4.2. Wymiana kotłów CO w Szkole Podstawowej w Miedzierzy 2007 106000,00

4.3. Zakup samochodów pożarniczych dla JOSP 2007 137415,00

4.4. Adaptacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego 2007-2008 183000,00

4.5. Budowa pomieszczeń dla Urzędu Gminy 2007-2008 500000,00

4.6. Budowa gminnego boiska sportowego 2007-2010 1580000,00

4.7. Budowa sali gimnastycznej i stołówki w Królewcu 2007-2010 1530000,00

4.8. Budowa placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych 2008 60000,00

4.9. Opracowanie planu rozwoju turystyki 2008 20000,00

4.10.
Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy

2008-2009 100000,00

4.11.
Budowa  boisk  wielofunkcyjnych  przyszkolnych  w  Miedzierzy  i 
Królewcu

2008-2009 762000,00

4.12. Adaptacja  pomieszczeń  OSP  w  miejscowościach  Przyłogi, 2008-2010 400000,00
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Miedzierza, Kozów dla potrzeb świetlic wiejskich

4.13. Informatyzacja Urzędu Gminy 2009 100000,00

4.14.
Budowa  boisk  sportowych  wielofunkcyjnych   w  miejscowościach 
Przyłogi, Salata, Stanowiska, Kozów

2009-2012 800000,00

4.15. Budowa budynku użyteczności publicznej w Królewcu 2012-2014 525000,00

4.16. Rozbudowa sali gimnastycznej w miejscowości Miedzierza 2014-2015 300000,00

RAZEM 9032415,00
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66 REALIZACJA  ZADAŃ  I  PROJEKTÓWREALIZACJA  ZADAŃ  I  PROJEKTÓW

6.1 Zadania i projekty inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2007-2015

Zadanie 1 

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci  

wodociągowych na terenie Gminy Smyków

Kryterium kolejności realizacji projektów

Kolejność realizacji założona w Koncepcji Kanalizacji Gminy Smyków z uwzględnieniem 

obszarów gminy szczególnie zagrożonych zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. 

Rezultaty realizacji zadania
1. Zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji.

2. Zwiększenie ilości odprowadzanych i oczyszczanych ścieków.

3. Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

4. Uzbrojenie  istniejących  i  nowych  terenów  inwestycyjnych  w  infrastrukturę 

techniczną. 

Oddziaływanie na sferę społeczno-gospodarczą 
1. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy. 

2. Pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców gminy.

3. Pozyskanie nowych inwestorów i mieszkańców gminy.

4. Podniesienie poziomu życia mieszkańców.

5. Poprawa stanu środowiska naturalnego.

Instytucje i podmioty zaangażowane w realizację zadnia
1. Samorząd Gminy Smyków - wykonawca

2. Mieszkańcy Gminy Smyków.

3. Podmioty gospodarcze z terenu gminy.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania

Na realizację zadania w latach 2007 - 2015 przewidziano łącznie 51 505 276 zł

Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem realizacji zadania

Modernizacja sieci wodociągowych w gminie odbędzie się w latach 2007 - 2009. 

Zadanie  dotyczące  budowy  oczyszczalni  ścieków  oraz  budowy  kanalizacji  sanitarnej 

realizowane będzie w trzech etapach. Pierwszy etap inwestycji planowany jest na lata 2007 

45



PLAN  ROZWOJU  LOKALNEGO  GMINY  SMYKÓW
–  2010.  W  zakres  pierwszego  etapu  wchodzi  budowa  oczyszczalni  ścieków  w 

miejscowości  Miedzierza  oraz  budowa  kanalizacji  sanitarnej  w miejscowościach 

Miedzierza  oraz  Matyniów.  Przeprowadzenie  drugiego  etapu  wykonania  kanalizacji 

sanitarnej w gminie Smyków zaplanowany jest na lata 2011 – 2013. Budowa kanalizacji w 

tym etapie obejmowałaby miejscowości: Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny oraz 

Salata.  Ostatni  trzeci  etap  wykonania  inwestycji  planowany jest  na  lata  2014 –  2015. 

Zakres  budowy  kanalizacji  obejmowałby  miejscowości  Adamów,  Piaski  Królewieckie 

oraz Przyłogi. Z kolei budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kozowie 

szacowana na kwotę 3 000 000 złotych przewidziana jest na lata 2008 – 2010.

46



PLAN  ROZWOJU  LOKALNEGO  GMINY  SMYKÓW
Zadanie 2 

Budowa systemu energetycznego wraz z OZE

Kryterium kolejności realizacji projektów

Kolejność  realizacji  projektu  uzależniona  jest  od  stworzenia  warunków  do  realizacji 

procesu technologicznego pozyskiwania energii ze źródeł ekologicznych.

Rezultaty realizacji zadania

1. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery
2. Poprawa jakości środowiska naturalnego
3. Zwiększenie liczby mieszkańców korzystającej z tego typu sieci ciepłowniczej

Oddziaływanie na sferę społeczno-gospodarczą 

1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej gminy
2. Pozyskanie nowych inwestorów
3. Podniesienie poziomu życia mieszkańców
4. Stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców

Instytucje i podmioty zaangażowane w realizację zadnia

1. Samorząd Gminy Smyków – wykonawca
2. Mieszkańcy Gminy Smyków
3. Podmioty gospodarcze z terenu gminy

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania

Na realizację zadania w latach 2007 – 2014 przewidziano łącznie kwotę 12 125 000 zł.

Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem realizacji zadania

Realizacja  zadania  rozpocznie  się  w 2007  roku  od  opracowania  planu  rozwoju 

gminnego systemu energetycznego w oparciu o odnawialne źródła energii. Kolejny etap to 

przebudowa w 2008 roku kotłowni na biomasę o mocy do około 130 kW. Innym zadaniem 

w  ramach  budowy  systemu  energetycznego  OZE  będzie  budowa  wytwórni  paliw 

z biomasy przewidziana na lata 2008 – 2010,  a następnie budowa centralnej ciepłowni na 

biogaz wraz z lokalną siecią cieplną w latach 2011 – 2014. 
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Zadanie 3

Budowa, przebudowa i remont dróg oraz  infrastruktury drogowej

Kryterium kolejności realizacji projektów

Stan techniczny istniejącej infrastruktury drogowej (stopień uszkodzeń).

Rezultaty realizacji zadania

1. Poprawa jakości i zwiększenie liczby dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. Poprawa jakości i zwiększenie liczby ciągów pieszych.
3. Rozbudowa systemu oświetlenia dróg.
4. Uzbrojenie  istniejących  i  nowych  terenów  inwestycyjnych  w  infrastrukturę 

techniczną. 

Oddziaływanie na sferę społeczno-gospodarczą 

1. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu  pieszego i kołowego.
2. Zmniejszenie liczby wypadków drogowych.
3. Obniżenie kosztów i lepsze zaspokojenie potrzeb transportowych.
4. Ułatwienie dostępu do usług turystyczno wypoczynkowych. 
5. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy. 
6. Pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców gminy.
7. Podniesienie poziomu życia mieszkańców.

Instytucje i podmioty zaangażowane w realizację zadnia

1. Samorząd Gminy Smyków .

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania

Na realizację zadania w latach 2007 - 2012  przewidziano łącznie kwotę 1 862 000 zł. 

Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem realizacji zadania

Zadanie  realizowane  będzie  poprzez  wdrażanie  pojedynczych  projektów 
inwestycyjnych w latach 2007 – 2011.
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Zadanie 4

Budowa i modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej, edukacyjnej i społecznej

Kryterium kolejności realizacji projektów

Wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców.

Rezultaty realizacji zadania

1. Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych.
2. Wybudowanie nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych.
3. Wybudowanie nowych  boisk sportowych. 
4. Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury kulturalnej.

Oddziaływanie na sferę społeczno-gospodarczą 

1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i mieszkaniowej gminy. 
2. Podniesienie poziomu usług oświatowych i kulturalnych.
3. Rozwój usług sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców gminy oraz turystów.
4. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców. 

Instytucje i podmioty zaangażowane w realizację zadania

1. Samorząd Gminy Smyków - wykonawca
2. Mieszkańcy Gminy Smyków.
3. Podmioty gospodarcze z terenu gminy.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania

Na realizację zadania w latach 2007 - 2015  przewidziano łącznie kwotę 9 032 415 zł

Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem realizacji zadania

Zadanie  realizowane  będzie  poprzez  wdrażanie  pojedynczych  projektów 
inwestycyjnych w okresie od 2007 do 2015 roku. 
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77 PLAN  FINANSOWYPLAN  FINANSOWY

7.1 Źródła finansowania PRL w latach 2007 – 2015

            Zadania i projekty inwestycyjne proponowane do realizacji w ramach PRL Gminy 

Smyków  mogą  być  finansowane  z  pięciu  głównych  źródeł.  W  tabeli  19  przedstawiono 

sumarycznie udział kwotowy i procentowy poszczególnych źródeł finansowania. 

Tabela 19. Udział źródeł finansowania w pokryciu kosztów realizacji PRL w latach 2007-2015

Źródła finansowania Udział w PLN Udział w %

Ogółem, w tym: 74524691,00 100%
środki własne gminy 18040432,00
budżet państwa 997415,00
EFRR 53647844,00
środki prywatne 1814000,00
Inne źródła 25000,00

7.2 Finansowanie

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego uzależniona jest w głównej mierze od pozyskanych 

środków  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego.  W  ramach  Programów 

Operacyjnych  na  lata  2007  –  2013  przewiduje  się,  że  Gmina  Smyków  będzie  mogła 

skorzystać  z  dofinansowania  do  wysokości  75%  wartości  inwestycji.  Głównymi 

programami, z których może korzystać Gmina Smyków są:

- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (zaakceptowany przez 

Komisję Europejską)

W chwili  obecnej  jednak ww. programy są w fazie konsultacji  i  na końcowy ich kształt 

należy poczekać do momentu ostatecznej akceptacji.  
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7.3 Plan finansowy na lata 2007 – 2015

W  zamieszczonej  poniżej  tabeli  przedstawiono  szczegółowe  informacje  na  temat 

planowanego  czasu  realizacji  oraz  źródeł  finansowania  wszystkich  projektów 

inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach Planu Rozwoju Lokalnego w latach 

2007 – 2015.
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7.4 Kredytowanie 

53



PLAN  ROZWOJU  LOKALNEGO  GMINY  SMYKÓW
88 DZIAŁANIA REALIZOWANE NA TERENIE GMINY SMYKÓW PRZEZDZIAŁANIA REALIZOWANE NA TERENIE GMINY SMYKÓW PRZEZ  

STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICHSTAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH

Na terenie Gminy Smyków realizowane będą przez Zarząd Dróg Powiatowych w 
Końskich następujące zadania:

- Budowa mostu w Kawęczynie w ciągu drogi nr 457T na trasie Piekło – Miedzierza 
(2008 – 2009)

- Przebudowa drogi nr 459T na trasie Barak – Miedzierza – Smyków 
99 OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆOCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ

9.1 Wpływ  realizacji  PRL  na  rozwój  gminy,  powiatu  i  regionu

Projekty  przewidziane  do  realizacji  w  ramach  Planu  Rozwoju  Lokalnego  (PRL) 

Gminy Smyków są w pełni zbieżne ze Strategią Rozwoju Powiatu Koneckiego oraz Strategią 

Rozwoju  Województwa  Świętokrzyskiego.  Ich  realizacja  przyczyni  się  do  osiągnięcia 

założonych w w/w dokumentach celów i efektów polityki rozwoju regionu świętokrzyskiego. 

Jednym z najważniejszych celów strategicznych zarówno dla  regionu, powiatu jak 

i  Gminy  Smyków  jest  obecnie  rozbudowa  i  modernizacja  podstawowej  infrastruktury 

technicznej, a w szczególności sieci kanalizacyjnych. Infrastruktura ta ma kluczowe znaczenie 

dla  poziomu  życia  mieszkańców,  poziomu  aktywności  gospodarczej  mieszkańców  oraz 

poziomu atrakcyjności inwestycyjnej gminy. 

Szczególnie  duże  możliwości  rozwoju  na  terenie  województwa  świętokrzyskiego 

i Gminy Smyków ma działalność turystyczna, agroturystyczna, rekreacyjna i wypoczynkowa. 

Aby przyspieszyć jej rozwój konieczna jest budowa podstawowej infrastruktury technicznej, 

a zwłaszcza sieci  kanalizacyjnych oraz budowa i modernizacja dróg lokalnych. W ramach 

realizacji PRL na terenie Gminy Smyków zostanie rozbudowany i zmodernizowany zarówno 

system  kanalizacji  jak  i  układ  drogowy.  Poprawa  stanu  dróg  oraz  zwiększenie  ich 

przepustowości  usprawni  system  komunikacyjny  województwa  i  powiatu.  Rozbudowa 

systemu  kanalizacji  pozwoli  skutecznie  chronić  środowisko  naturalne  będące  bogactwem 

Gminy Smyków i całego powiatu oraz stworzy warunki do rozwoju działalności gospodarczej 

na terenach dotychczas ukierunkowanych na rozwój rolnictwa. 

Projekty  w  zakresie  infrastruktury  społecznej,  sportowej,  kulturalnej,  edukacyjnej 

i  zdrowotnej  nie  przekładają  się  znacząco  na  korzyści  gospodarcze,  ale  w  połączeniu 

z  podstawową infrastrukturą  techniczną  znacząco  wpływają  na  poprawę  warunków życia 

mieszkańców.  W efekcie  wzrasta  atrakcyjność  regionu  dla  rozwoju  osadnictwa  i  funkcji 

mieszkaniowej gminy.
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9.2 Wskaźniki  osiągnięć  Planu Rozwoju Lokalnego

Dane obrazujące  postęp  we wdrażaniu Planu Rozwoju  Lokalnego  oraz  rezultaty 

działań  zostały,  zgodnie  z  wytycznymi  Uzupełnienia  Zintegrowanego  Programu 

Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  podzielone  na  trzy  kategorie:

WSKAŹNIKI  PRODUKTU

Odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Liczone są w jednostkach 

materialnych,  np.  długość  zmodernizowanych  dróg  gminnych;  liczba  nowo 

wybudowanych mieszkań; itp.

WSKAŹNIKI  REZULTATU

Odpowiadają  one  bezpośrednim  i  natychmiastowym  efektom  wynikającym 

z wdrożenia projektu.  Takie mierniki  mogą przybierać formę wskaźników materialnych 

(skrócenie czasu podróży; liczba przyłączy do kanalizacji i wodnych; itp.) lub finansowych 

(zwiększenie sprzedaży usług turystycznych na danym obszarze; zmniejszenie nakładów 

na bieżące remonty dróg; itp.).

WSKAŹNIKI  ODDZIAŁYWANIA

Obrazują one konsekwencje danego projektu wykraczające poza natychmiastowe 

efekty  dla  bezpośrednich  beneficjentów.  Oddziaływanie  może  odnosić  się  do  efektów 

związanych bezpośrednio z podjętym działaniem, chociaż pojawiających się po pewnym 

czasie (oddziaływanie bezpośrednie), jak i do efektów długookresowych, oddziałujących 

na  szerszą  populację  i  pośrednio  tylko  wynikających  ze  zrealizowanego  działania 

(oddziaływanie  pośrednie).  Przykładowe  wskaźniki  oddziaływania  to  liczba  turystów 

odwiedzających Smyków w czasie 12 miesięcy po zakończeniu projektu (oddziaływanie 

bezpośrednie), czy wskaźnik zatrudnienia 24 miesiące od zakończenia realizacji programu 

(oddziaływanie pośrednie).

Wskaźniki dla Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Smyków określono następująco:
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Tabela 21. Wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Smyków

Nazwa zadania Kategoria i nazwa wskaźnika jm
Budowa oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji 
sanitarnej

1. Wskaźniki produktu:
- długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej,
- liczba wybudowanych przyłączy (przykanalików),
2. Wskaźniki rezultatu:
- liczba gospodarstw domowych podłączonych do 
sieci kanalizacji sanitarnej,
- powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem 
do sieci kanalizacyjnej,
- ilość oczyszczonych ścieków,
- liczba ludności korzystającej z sieci 
kanalizacyjnej,
3. Wskaźniki oddziaływania:
- klasy czystości wód rzek i zbiorników wodnych 
leżących na terenie objętym realizacją zadania,
- liczba turystów odwiedzających tereny objęte 
realizacją zadania,

mb
szt.

szt.

ha

m³
osoby

klasa

osoby

Budowa systemu 
energetycznego wraz z 
OZE

1. Wskaźniki produktu:
- długość sieci ciepłowniczej
- wydajność obiektów OZE
2. Wskaźniki rezultatu:
- liczba gospodarstw domowych podłączonych do 
sieci ciepłowniczej
- ilość wyprodukowanej biomasy,
3. Wskaźniki oddziaływania:
- liczba nowozatrudnionych,
- zmniejszenie emitowanych zanieczyszczeń do 
środowiska,

mb
MJ/h

szt.

t

osoby 
kg/rok

Budowa,  przebudowa i 
remont dróg oraz 
infrastruktury drogowej

1. Wskaźniki produktu:
- długość wybudowanych/przebudowanych dróg
- liczba wybudowanych punktów oświetleniowych,
2. Wskaźniki rezultatu:
- parametry techniczne wybudowanych lub 
przebudowanych obiektów
- liczba wypadków drogowych,
3. Wskaźniki oddziaływania:
- liczba pojazdów korzystających z wybudowanych 
i przebudowanych obiektów (dróg, parkingów itp.)
- liczba nowozatrudnionych,
- liczba zabitych i rannych w wypadkach 
drogowych,

mb
szt.
szt.

N/oś
szt.

szt.
   osob
y
osoby

Budowa i modernizacja 
lokalnej infrastruktury 
sportowej, edukacyjnej 
i społecznej

1. Wskaźniki produktu:
- liczba zmodernizowanych obiektów lokalnej 
infrastruktury sportowej, edukacyjnej i społecznej,
- powierzchnia nowych obiektów infrastruktury 
sportowej, edukacyjnej i społecznej,
2. Wskaźniki rezultatu:
- liczba ludności korzystającej z lokalnej 

szt.

m2

osoby
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infrastruktury sportowej, edukacyjnej i społecznej,
- liczba osób uczestniczących w zorganizowanych 
formach sportowych i edukacyjnych,
- liczba imprez  i wydarzeń kulturalnych,
3. Wskaźniki oddziaływania:
- liczba uczestników imprez odbywających się 
w nowo wybudowanych obiektach infrastruktury 
sportowej, edukacyjnej i społecznej,
- liczba stałych miejsc pracy,

osoby

szt.

osoby

szt.
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1010 SYSTEM  WDRAŻANIASYSTEM  WDRAŻANIA

System  wdrażania  pomocy  strukturalnej  Unii  Europejskiej  skierowanej  do 

obszarów  wiejskich  przygotowano  zgodnie  z  zasadami  i  procedurami  wspólnotowymi. 

Zostały one określone w Rozporządzeniu Rady z dnia 08 grudnia 2006 roku Nr 1828/2006 

wprowadzającym  ogólne  przepisy  odnośnie  funduszy  strukturalnych  oraz 

rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy. W celu  prawidłowego  i 

terminowego  wdrażania  Planu  Rozwoju  Lokalnego  opracowano  system  monitoringu  i 

zasady aktualizacji.  Plan musi podlegać ciągłej obserwacji  pod kątem realizacji  potrzeb 

społecznych.  Nie  może  on  znacząco  odbiegać  od  aktualnej  sytuacji  społeczno  – 

gospodarczej  oraz  uwarunkowań  prawnych,  dlatego  wskazana  jest  systematyczna 

aktualizacja  planu.  Wdrażanie  planu  rozpocznie  się  od momentu  pozyskania  środków 

strukturalnych z Unii Europejskiej.

Gmina Smyków, reprezentowana przez Wójta Gminy ponosi odpowiedzialność za 

całość zobowiązań zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego oraz ich poprawne i efektywne 

wdrożenie.  W  szczególności  winna  zapewnić  dostępność  oraz  przygotować  system 

udostępnienia  wszelkich  zasobów,  w  tym  finansowych,  niezbędnych  do  wdrożenia 

projektów i zadań zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego.

Gmina  Smyków,  odpowiedzialna  za  wybór  i  przygotowanie  projektów,  winna 

również kierować się następującymi zasadami:

• Przejrzystości   –  jej  zapewnieniu  służą  wcześniej  uzgodnione  i  znane 

projektodawcom kryteria wyboru, prosta i transparentna procedura wyłaniania 

ofert,  zaangażowanie  partnerów społecznych  w najważniejsze  etapy  wyboru 

projektów oraz kontrola procedur.

• Bezstronności   –  jej  zapewnieniu  służą  jasno  sprecyzowane  kryteria  wyboru 

i oceny projektów.

• Jakości   –  realizacja  projektów  odbywa  się  na  podstawie  umów,  a  jakość 

świadczonych usług winna być na bieżąco monitorowana i kontrolowana.

• Efektywności   – poprzez dopuszczenie do realizacji projektów, które gwarantują 

efektywne,  racjonalne,  gospodarne  i  celowe  wykorzystanie  środków 

finansowych.
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System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego powinien składać się z następujących 

zadań:

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych
2. Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego
3. Przedstawienie gotowego PRL radnym gminy
4. Uchwalenie przez radę gminy PRL
5. Ogłoszenie do wiadomości publicznej PRL
6. Kontrola i nadzór nad realizacją PRL przez władze samorządowe
7. Coroczne konsultacje z partnerami społecznymi mające na celu omówienie 

realizacji zadań zawartych w PRL.
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1111 SPOSOBY   MONITOROWANIA   I   OCENY  ORAZ   KOMUNIKACJISPOSOBY   MONITOROWANIA   I   OCENY  ORAZ   KOMUNIKACJI  

SPOŁECZNEJSPOŁECZNEJ

11.1 System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

W  celu  racjonalnego,  sprawnego  i  efektywnego  wykorzystania  środków 

strukturalnych, Unia Europejska nakłada również na beneficjentów końcowych, obowiązek 

monitorowania wydatków i efektów rzeczowych wdrażania projektów. Monitorowanie jest 

to proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych opisujących 

postęp  i  efekty  projektu.  Monitoring  spełnia  między  innymi  rolę  systemu  wczesnego 

ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach.

Podstawową  funkcją  monitoringu  Planu  Rozwoju  Lokalnego  jest  umożliwienie 

sprawnego  zarządzania  projektami  i  zadaniami  zawartymi  w  planie.  Zgodnie 

Rozporządzeniem Rady Europy Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku, monitorowanie 

obejmuje  zarówno  monitoring  rzeczowy,  będący  elementem  zarządzania  poprzez  cele 

określone w projektach, jak i monitorowanie wskaźników finansowych, będących funkcją 

zarządzania  finansowego.  W celu  prowadzenia  skutecznego  monitoringu  wszystkich 

wydatków publicznych, zarówno wspólnotowych jak i krajowych, ustalono, iż wszystkie 

jednostki  uczestniczące  w procesie  przepływu  środków  z  funduszy  strukturalnych  na 

wszystkich  poziomach  zarządzania,  stosują  jednolite  zasady  monitoringu  oraz 

przedstawiają informacje i raporty w ustalonym formacie. W monitorowaniu biorą zatem 

udział  wszystkie  podmioty  zaangażowane  we  wdrażany  projekt  i  odbywa  się  ono 

z poszanowaniem zasady partnerstwa. 

Monitoring polega więc na systematycznym śledzeniu przebiegu realizacji planu, 

czyli  sprawdzaniu  zgodności  realizacji  projektów  operacyjnych  z  założonymi 

harmonogramami,  bez elementu oceny. Plan Rozwoju Lokalnego jest narzędziem, które 

pomaga  usystematyzować  obszary  rozwojowe  gminy  oraz  umożliwia  podjęcie  działań 

w celu wsparcia zidentyfikowanych projektów środkami z funduszy strukturalnych.

Obserwacja  Planu  Rozwoju  Lokalnego  powinna  również  dotyczyć  stopnia 

spójności  z  realnymi  potrzebami  społecznymi.  Cykliczność  tych  działań  będzie 

uzależniona od szybkości realizacji projektów operacyjnych.

Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Smyków będzie dotyczył:
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• przygotowania i opracowania projektów,

• realizacji projektów.

Monitoring realizacji  i  przygotowania  projektów jest  w zasadzie  monitoringiem 

Planu  Rozwoju  Lokalnego.  Drugi  rodzaj  monitoringu  dotyczy  już  poszczególnych 

inwestycji i ich realizacji. 

Zarządzającym i monitorującym Planem Rozwoju Lokalnego będzie Urząd Gminy 

Smyków  oraz  instytucje,  które  wprowadziły  do  planu  swoje  projekty.  System  będzie 

działał w oparciu o raporty o stanie realizacji poszczególnych projektów.

Gmina  Smyków  monitoruje  wdrażanie  poszczególnych  projektów,  w  tym 

przygotowuje  okresowe  raporty  monitoringowe  z  realizacji  projektu  oraz  przedkłada 

je  Instytucji Pośredniczącej lub Wdrażającej w zależności od rodzaju projektu. Corocznie 

sporządzany będzie raport monitorujący o stanie i stopniu zaawansowania planu. 

Dodatkowo  raporty  zawierają  informacje  nt.  postępu  realizacji  planu 

finansowego w okresie sprawozdawczym oraz prognozę w tym zakresie na rok następny. 

Monitoring wskaźników finansowych jest o tyle istotnym elementem wdrażania projektów 

i  zadań,  iż pełni  on  podstawową  funkcję  zarządzania  finansowego  Planem  Rozwoju 

Lokalnego.

Monitorowanie  rzeczowe  i  finansowe  odbywa  się  zasadniczo  na  podstawie 

dostarczanych raportów monitoringowych: okresowych, rocznych i końcowych.

Elementami systemu raportowania są:

− przedmiot  raportowania,  tj.  projekty  i  zadania  w  ramach  Planu  Rozwoju 
Lokalnego,

− narzędzia raportowania, tj. raporty, sprawozdania, wnioski;
− okresy sprawozdawcze.

Istotą  raportowania  jest  sprawozdanie  z  postępu realizacji  projektu  lub  zadania. 

Każdy  rodzaj  sprawozdania  to  periodyczna  prezentacja  efektywności  wdrażania  oraz 

wykorzystania środków finansowych z Unii Europejskiej. Informację o stopniu realizacji 
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założonych  celów i wyznaczonych  wartości  docelowych  wskaźników monitoringowych 

daje sprawozdanie formalne, tj. raport okresowy.

Raporty monitoringowe to raporty dotyczące wdrażania odpowiednio projektu lub 

zadania i wszystkie raporty monitoringowe, a w szczególności raporty roczne i końcowe, 

powinny zawierać informacje na temat: 

− aktualnego  stanu  i  przebiegu  realizacji  projektu z  wyszczególnieniem 

najważniejszych zadań, które faktycznie zostały zrealizowane w okresie do 

którego  odnosi  się  raport,  a  także  zadań  niezrealizowanych  oraz 

planowanych na następny okres sprawozdawczy;

− postępu realizacji planu rzeczowego projektu/zadania;

− finansowego wdrażania  pomocy  z  uwzględnieniem całkowitych  wydatków 

faktycznych poniesionych w okresie objętym raportem na poziomie działania;

− działań  podjętych  w  celu  zagwarantowania  zgodności  realizowanego 

projektu/zadania  z  politykami  wspólnotowymi  ( udzielanie  zamówień 

publicznych, polityka ochrony środowiska, polityka równości szans, pomoc 

publiczna );

− inicjatyw promujących interwencję danego funduszu strukturalnego w ramach 

wdrażania określonego projektu/zadania;

− skuteczności stosowanych instrumentów realizacyjnych (ocena). 

11.2 Sposoby  i  rodzaje  oceny  Planu Rozwoju Lokalnego

Kolejnym krokiem po zebraniu  informacji  w ramach monitoringu  będzie  ocena 

Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Smyków. Ocena planu to oszacowanie oddziaływania 

projektów  i  zadań  zaplanowanych  do  realizacji  oraz  wpływ  pomocy  strukturalnej 

Wspólnoty na specyficzne problemy rozwojowe gminy. 

W przypadku  Planu  Rozwoju  Lokalnego  oznacza  to,  iż wyniki  obowiązkowej 

oceny powinny zostać wykorzystane w celu jak najlepszego dopasowania realizowanych 

przedsięwzięć  do  rzeczywistych  potrzeb  gminy  oraz  najbardziej  efektywnego 

wydatkowania  środków. 

Ocena  jest  często  mylona  z  takimi  pojęciami  jak:  audyt,  monitorowanie  czy 

kontrola. Od audytu i kontroli  ocena różni się przede wszystkim przedmiotem badania. 

62



PLAN  ROZWOJU  LOKALNEGO  GMINY  SMYKÓW
Audyt  bada  funkcjonowanie  samej  instytucji,  jej  gospodarność,  legalność,  celowość 

i rzeczowość;  kontrola  bada  aspekty  finansowe  i  prawne  funkcjonowania  instytucji, 

natomiast ocena bada sam program i jego efekty. Monitoring dotyczy przede wszystkim 

produktów  i  nakładów,  podczas  gdy  ocena  dodatkowo  odnosi  się  do  efektów 

długotrwałych, czyli oddziaływania. 

Do obowiązków  instytucji  zajmujących  się  zarządzaniem  i  wdrażaniem  Planu 

Rozwoju Lokalnego będzie należało zarówno organizowanie jak i  nadzorowanie oceny 

oraz udostępnianie danych niezbędnych do wykonania badania. Ważne jest także zadbanie 

o  to,  aby  wyniki  przeprowadzonych  badań  zostały  wykorzystane  w  przyszłości  przy 

tworzeniu kolejnych Planów Rozwoju Lokalnego.

Ocena skuteczności  podejmowanych działań, zarówno na podstawie określonych 

wskaźników rzeczowych, realizacji środków finansowych jak i oceny sprawności systemu 

administracyjnego pozyskiwania środków wspólnotowych jest  nieodłącznym elementem 

monitorowania postępów realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Ocena udziela odpowiedzi 

na pytanie o celowość i trafność inwestycji planowanej, przeprowadzanej lub zakończonej. 

Warunkiem dobrej oceny jest dostępność danych i terminowość raportowania przez 

wszystkie podmioty zaangażowane w system wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego. 

Ocena w szczególności będzie zawierać:

− rzeczywistą datę rozpoczęcia projektu,

− sposób zarządzania projektem po jego zakończeniu,

− potwierdzenie,  jeżeli  jest  to  właściwe,  prognoz  finansowych,  zwłaszcza  w 

zakresie kosztów operacyjnych i spodziewanych przychodów,

− potwierdzenie  społeczno-ekonomicznych  przewidywań,  w  szczególności 

spodziewanych kosztów i zysków,

− wskazanie zastosowanych środków ochrony środowiska oraz związanych z tym 

kosztów.

Raport  z oceny  jest  najczęściej  finalnym  produktem  oceny,  dlatego  musi  być 

odpowiednio  przygotowany.  Raportowanie  ma  miejsce  w momencie  przekazywania 

raportu przez ewaluatora zleceniodawcom oceny oraz gdy, z kolei, te osoby przekazują 

kopię ( lub streszczenie raportu ) innym zainteresowanym podmiotom. 
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Dobry raport winien między innymi: 

− posiadać przejrzystą i czytelną dla odbiorcy strukturę,

− być napisany prostym i zrozumiałym dla odbiorcy językiem, 

− być dostępny w wyznaczonym przez zleceniodawcę czasie,

− prezentować wyniki oceny w zrozumiały sposób,

− zawierać konkretne i stosowalne wnioski i rekomendacje,

− być zwięzły ale równocześnie wyczerpujący,

Elementy niezbędne, które powinny się znaleźć w każdym raporcie :

• Przedmiot  badania  i  kontekst  oceny  –  w  celu  zaprezentowania  tego,  co 

i w jakich  okolicznościach  było  badane.  W  tej  części  należy  zawrzeć 

stosunkowo dokładny opis tego, co poddane zostało ocenie ( przedmiot ) oraz 

przedstawić  sytuację,  jaka  w  tym  czasie  miała  miejsce.  Szczególnie,  jeżeli 

mogła mieć wpływ na prowadzone badanie. 

• Procedura badawcza -  ( koncepcja oceny, jej  projekt  i  stosowane metody ) - 

w celu  przedstawienia  i  uwiarygodnienia  zebranych  danych.  W  tej  części 

należy zaprezentować oraz opisać koncepcję badania i projekt badawczy tak, 

aby jasna  była  struktura  badania  oraz  sposoby zbierania  informacji.  W tym 

fragmencie powinny też znaleźć się krótkie opisy wykorzystywanych podczas 

oceny metod zbierania danych.

• Wyniki  badania  -  ( informacja  o  zebranych  danych,  interpretacja  danych, 

wyniki badań ) - w celu zaprezentowania zebranego materiału i wprowadzenia 

czytającego  w  badane  zagadnienia  ( problemy,  kwestie ).  Ta  część  jest 

miejscem  do  przedstawienia  w sposób  uporządkowany  zebranych  podczas 

oceny  danych.  W zależności  od  ich  rodzaju  możemy  w  tym  fragmencie 

spodziewać  się  m.  in.:  analitycznych  opisów  popartych  cytatami  ( np.  z 

dokumentów  czy  wywiadów ),  typologii  porządkującej  zebrane  informacje, 

graficznej prezentacji pojawiających się zależności, różnego rodzaju wykresów 

prezentujących  dane  o  charakterze  ilościowym,   zestawień   tabelarycznych, 

analiz statystycznych.

• Wnioski  z  oceny  ( z  uwzględnieniem  specyfiki  badanego  obszaru,  traktując 

ewaluowany obszar jako całość, pokazując zarówno zalety, jak i słabości ) – w 
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celu  podsumowania  tego,  czego  dotyczyła  ocena.  Wnioski  przedstawione 

powinny być w zwięzły,  jednoznaczny i konkretny dla odbiorcy sposób oraz 

wynikać  bezpośrednio  z  wykorzystywanego  przez  ewaluatorów  materiału 

badawczego.  Często  wnioski  opatrzone  są  krótkimi  komentarzami 

wyjaśniającymi w celu ułatwienia ich odbioru.

• Rekomendacje ( zalecenia i sugestie ułatwiające podejmowanie decyzji ) – w 

celu  rozpoznania  możliwych  do  wykonania  działań  wynikających  z 

doświadczenia  zebranego  podczas  oceny.  Rekomendacje  powinny  być 

przedstawione w sposób konkretny i  łatwy do przełożenia  na konkretne  dla 

odbiorcy działania.

Raport z oceny może przybierać różne formy, a wynikają one z umowy pomiędzy 

zamawiającym  a  oceniającym.  Raport  z  oceny  powinien  zostać  poddany  krytycznemu 

oglądowi przez przyjmujących go z rąk ewaluatora ( np. zleceniodawców oceny ).

Rozpowszechnianie wyników oceny odnosi się do działań, dzięki którym uzyskana 

w procesie  oceny  wiedza,  zostaje  udostępniona  szerszej  grupie  odbiorców.  Przede 

wszystkim należy zacząć od sporządzenia listy potencjalnych odbiorców oceny. Kolejnym 

zadaniem, jakie  stoi  przed oceniającym jest  dostosowane sposobu prezentacji  wyników 

oceny do odbiorców. Zleceniodawca oceny Planu Rozwoju Lokalnego jest zobowiązany 

udostępnić  otrzymany  od  ewaluatora  raport  na  prośbę  podmiotów  zainteresowanych. 

W takim przypadku zleceniodawca oceny przekazuje kopię raportu lub jego streszczenie. 

11.3 Sposoby komunikacji społecznej Planu Rozwoju Lokalnego

Instytucją odpowiedzialną za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych 

Planu  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Smyków  na  szczeblu  lokalnym  jest  Urząd  Gminy. 

Działania  te  winny  stanowić  zintegrowany  system  informacji  społecznej  zawierający 

szczegółowe określenie:

- celów działań informacyjnych i promocyjnych,

- potencjalnych grup docelowych działań informacyjno-promocyjnych,

- strategii informowania i promocji Planu Rozwoju Lokalnego.

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne Planu Rozwoju Lokalnego winny 

mieć na celu podnoszenie świadomości opinii publicznej o rezultatach działań służących 
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rozwojowi lokalnemu oraz o możliwościach uzyskania znacznych środków finansowych 

ze strony funduszy strukturalnych  Unii  Europejskiej.  Szczególne znaczenie w realizacji 

zadań Planu Rozwoju Lokalnego będzie miało szerokie promowanie zasady partnerstwa 

zapewniającej sprawność wdrażania poszczególnych projektów oraz uczestnictwo w tym 

procesie szerokiego spektrum społeczności lokalnej.

Grupami  docelowymi  działań  informacyjno - promocyjnych  o  Planie  Rozwoju 

Lokalnego są:

− Społeczność lokalna,

− Potencjalni beneficjenci,

− Lokalni partnerzy społeczno-gospodarczy,

− Lokalne organizacje pozarządowe,

− Lokalne organizacje zawodowe,

− Media lokalne i regionalne.

Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Planu Rozwoju Lokalnego 

winny być stosowane między innymi następujące środki i instrumenty:

INTERNET –  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie  Gminy  Smyków 

 informacje o Planie Rozwoju Lokalnego, jego głównych obszarów działań, celów 

oraz projektów i zadań.

SZKOLENIA  –  dla  pracowników  instytucji  zaangażowanych  we  wdrażanie  Planu  

Rozwoju Lokalnego Gminy Smyków,  organizowane w celu usystematyzowania  

wiedzy związanej z działaniami określonymi w planie oraz w celu propagowania 

informacji o Planie Rozwoju Lokalnego i rezultatach jego realizacji.

BROSZURY INFORMACYJNE – związane z Planem Rozwoju Lokalnego i realizacją 

konkretnych  projektów,  publikowane i  rozpowszechniane w celu  informowania  

opinii  publicznej o roli,  jaką odgrywa Unia Europejska we wspieraniu rozwoju  

społeczno-gospodarczego gmin.

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI  – lokalną i  regionalną prasą, telewizją i  rozgłośniami  

radiowymi o zasięgu lokalnym i regionalnym w celu upowszechnienia informacji 

związanych z wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego i konkretnych projektów.
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TABLICE INFORMACYJNE  – na miejscu realizacji  danego projektu,  umieszczane  

w celu informowania  opinii  publicznej o  roli,  jaką  odgrywa  Unia  Europejska  

we wspieraniu rozwoju regionalnego.

STAŁE  TABLICE  PAMIĄTKOWE –  w  miejscach  powszechnie  dostępnych  po  

zakończeniu  realizacji  projektu,  umieszczane  w  celu  informowania  opinii  

publicznej o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej.

Gmina  Smyków  uzyskując  wsparcie  ze  środków  funduszy  strukturalnych  jest 

zobowiązana do stosowania odpowiednich środków informowania i promocji w zależności 

od charakteru realizowanego projektu.

Instrumentami tymi są:

− dyplomy i certyfikaty,

− tablice informacyjno-reklamowe,

− stałe tablice pamiątkowe,

− umieszczanie  logo  UE  na  wszystkich  dokumentach  związanych  z realizacją 

projektów.

Zapisy  dotyczące  stosowanych  środków  informacyjnych  i  promocyjnych  przez 

gminę  będą  elementem  umowy  dofinansowania  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów 

na  mocy,  której  projektodawca  uzyska  dofinansowanie  ze  środków  funduszy 

strukturalnych. 
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1212 ZASADY  AKTUALIZACJI  PLANU  ROZWOJU  LOKALNEGOZASADY  AKTUALIZACJI  PLANU  ROZWOJU  LOKALNEGO

Plan  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Smyków  jest  dokumentem  otwartym 

i niewątpliwie  będzie  podlegał  aktualizacji.  Odbywać  się  ona  będzie  w  miarę  potrzeb 

zarówno ze strony samorządu gminy jak i lokalnej społeczności. Przy okazji aktualizacji 

uruchomiona zostanie procedura konsultacji społecznych tak, aby kluczowi dla rozwoju 

gminy partnerzy społeczno-gospodarczy tj. przedsiębiorcy czy organizacje  pozarządowe 

lub inne niepubliczne podmioty miały szansę wprowadzenia do planu swoich projektów, 

inicjatyw,  które  uzupełnią  część  operacyjną  i  przyczynią  się  do  realizacji  założeń 

rozwojowych gminy.
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1313 WYKAZ TABELWYKAZ TABEL

Nr 
Tabeli 

Tytuł Strona

1 Ludność i powierzchnia wg sołectw w Gminie 
Smyków

9

2 Ludność wg płci i gęstość zaludnienia w Gminie 
Smyków

10

3 Powierzchnia lasów 12
4 Drzewostan w podziale na gatunki 12
5 Klasy bonitacyjne na terenie Gminy Smyków 14
6 Drogi gminne w Gminie Smyków 20
7 Sieć wodociągowa w gminie Smyków 21
8 System odprowadzania ścieków sanitarnych 22
9 Pracujący w gospodarce narodowej na terenie 

Gminy Smyków
26

10 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane 
w rejestrze REGON wg sektorów 
własnościowych

27

11 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane 
w rejestrze REGON wg wybranych sekcji

28

12 Mieszkalnictwo 30
13 Mieszkalnictwo 30
14 Osoby korzystające z pomocy GOPS w 

Smykowie w latach 2004 – 2007 wraz z formą 
wsparcia

32

15 Jednorazowa zapomoga za urodzenie dziecka 
oraz zasiłek stały

32

16 Wnioski o leczenie odwykowe osób 
uzależnionych alkoholowo

33

17 Bezrobotni zarejestrowani w Gminie Smyków 35
18 Lista zadań i projektów planowanych do 

realizacji w latach 2007 – 2015
42

19 Udział źródeł finansowania w pokryciu kosztów realizacji 
PRL w latach 2007-2015

52

20 Symulacja spłaty kredytu zaciągniętego na realizację 
zadań PRL w rozbiciu na lata 2007-2015

55

21 Wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy Smyków

58
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