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1. Wstęp 

Planowanie strategiczne stanowi ważny obszar projektowania poszczególnych 

wymiarów działalności jednostek samorządu terytorialnego. Większość gmin posiada plany 

rozwojowe w poszczególnych dziedzinach życia społecznego, jednak kolejność i zakres ich 

wdrażania zależy zwykle od nacisków różnych grup czy od możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych (zwłaszcza dotacji z Unii Europejskiej) na określony typ zadań. 

Niejednokrotnie, bowiem samorząd ma w swoim budżecie za mało środków w stosunku do 

potrzeb. Powoduje to konieczność określenia priorytetów w taki sposób, aby osiągnąć 

możliwie najlepszą efektywność wydatkowanych środków. 

Proces planowania strategicznego w Gminie Smyków rozpoczęto od dokładnej analizy 

jej funkcjonowania w podstawowych sferach życia społecznego. Diagnoza zasobów oraz 

problemów zgłaszanych przez mieszkańców gminy podczas spotkań warsztatowych stanowiła 

przyczynek do określenia mocnych i słabych stron Gminy, a następnie zdefiniowania 

wynikających z nich szans i zagrożeń dla jej rozwoju. Przyjęty sposób wyznaczenia obszarów 

priorytetowych – oparty na mocnych stronach gminy - pozwolił określić cele strategiczne  

i zadania do realizacji w perspektywie roku 2022. Planowanie, jako proces powinien mieć 

charakter ciągły. Niezbędny jest bieżący monitoring i ocena wdrażania planów 

strategicznych. Ustawiczny monitoring i ewaluacja niniejszej Strategii pozwoli na 

wprowadzanie we właściwym czasie korekt i poprawek w  założonych przedsięwzięciach.  

Długofalowe planowanie rozwoju ma szczególne znaczenie dla właściwego 

ukierunkowania bieżącej i perspektywicznej działalności samorządów gminnych. Wspólnym 

mianownikiem dla rozwiązywania pojawiających się problemów społecznych 

i gospodarczych jest właściwe wykorzystywanie zasobów przestrzeni oraz zasobów 

gospodarczo-społecznych gminy. Zrównoważony rozwój sfery środowiskowej, społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej odbywający się bez degradacji środowiska, to jedyny możliwy 

i najbardziej obiecujący kierunek działań. Takie podejście nabiera szczególnego znaczenia na 

terenach, które czeka w najbliższych latach proces zmian, gdyż potrzebują one wytyczenia 

dróg rozwojowych, nieprowadzących do krótkotrwałego dobrobytu kosztem degradacji 

środowiska, ale do rozwoju przyjaznego dla środowiska i dla ludzi. Takie warunki spełnia 

właśnie rozwój zrównoważony, określany również, jako ekorozwój.  

Niniejsza strategia stanowi scenariusz przyszłości, do którego dążą władze gminy oraz 

społeczność lokalna. Określa sposoby i formy działania, których celem jest transformacja 

sytuacji obecnej na sytuację projektowaną. Opracowany dokument, w oparciu o dokonaną 
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diagnozę określa perspektywiczną wizję i misję gminy oraz cele priorytetowe i szczegółowe  

z uwzględnieniem ważniejszych zadań do realizacji.  

Opracowując niniejszą strategię uwzględniano ważny aspekt planowania strategicznego, 

jakim są możliwie wszechstronne konsultacje społeczne planowanych rozwiązań, w których 

brali udział zarówno przedstawiciele władz gminy na czele z panem Wójtem Józefem Ślizem, 

przedstawiciele różnych grup społecznych oraz mieszkańcy poszczególnych miejscowości. 

Projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Gminy oraz został zamieszczony na 

stronie internetowej Gminy Smyków dzięki czemu mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi. 

Wyznaczone po takich konsultacjach cele strategiczne są akceptowane przez większość 

mieszkańców co zdecydowanie ułatwi ich realizację i zwiększy zrozumienie społeczne dla 

decyzji podejmowanych przez Radę Gminy.  
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2. Proces tworzenia strategii i jego uczestnicy  

Strategia rozwoju to opracowany świadomie i celowo plan działań, wskazujący sposób 

osiągania wyznaczonych celów. Dla Gminy Smyków przyjęta została koncepcja budowy 

strategii oparta na szeroko pojmowanej metodzie partycypacji społecznej, aby możliwie 

najpełniej umożliwić mieszkańcom uczestnictwo w jej tworzeniu. Prace związane 

z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015 – 2022 rozpoczęte zostały  

w lutym 2015r., przy szerokim ich uspołecznieniu. Podstawowe cechy charakteryzujące ten 

tok działania to: 

 partnerstwo międzysektorowe,  

 zasada konsensusu przy podejmowaniu decyzji, 

 informowanie mieszkańców o pracach nad Strategią na każdym jej etapie. 

 

W związku z powyższym podjęto następujące kroki: 

 zaangażowana została firma konsultingowa GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., 

której doradcy współpracowali przy budowie strategii; 

 przeprowadzono spotkanie konsultacyjne w dniu 14.04.2015r. 

 

 

Zdjęcia 1 Warsztaty strategiczne przeprowadzone w Urzędzie Gminy Smyków w dniu 14.04.2015r.  

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 
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Uczestnikami spotkania byli: 

1. Zofia Pacak - sołtyska 

2. Anna Basiak – radna  

3. Kazimiera Opala – sołtys/radna 

4. Halina Salicka - sołtys 

5. Jan Kochel – radny  

6. Bernarda Curzytek – sołtys 

7. Gustaw Przygodzki – radny 

8. Andrzej Paluch – radny  

9. Grzegorz Młodawski – sołtys/radny 

10. Grażyna Surma – sołtys 

11. Józef Błoński – radny  

12. Dariusz Janus – radny  

13. Tomasz Opala – sołtys 

14. Grzegorz Wanat – radny  

15. Zofia Wanat – sołtys 

16. Jerzy Duda – radny  

17. Agnieszka Kastarynda – radna 

18. Stanisław Kozłowski – radny  

19. Joanna Długosz – sołtys  

20. Wojciech Włoszczyński – radny  

21. Urszula Miśtal – sołtys 

22. Andrzej Kołodziejczyk – radny  

23. Krzysztof Pawlikowski – sołtys 

24. Sylwia Dulewicz – Urząd Gminy Smyków  

25. Sylwia Mogielska – Gminna Biblioteka w Smykowie  

26. Józef Śliz – Wójt Gminy Smyków  

27. Radosław Orzelski – Zastępca Wójta Gminy Smyków  

28. Rafał Graczkowski – przedstawiciel firmy GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

29. Monika Goliat – przedstawicielka firmy GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

30. Alicja Tamborska - przedstawicielka firmy GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 
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Najważniejsze etapy pracy nad opracowaniem strategii dotyczyły: 

 przyjęcia wizji rozwoju Gminy, 

 przyjęcia celu nadrzędnego i celów głównych rozwoju Gminy, 

 identyfikacji problemów wpływających na rozwój Gminy, 

 przyjęcia celów szczegółowych rozwoju Gminy, 

 opracowania planu operacyjnego strategii z określeniem zadań planowanych do 

realizacji,  

 opracowania koncepcji wdrażania, monitoringu i ewaluacji strategii. 

 

Zdjęcia 2 Radni, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy Smyków w trakcie warsztatów strategicznych 

przeprowadzone w dniu 14.04.2015r. Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

 

Budując Strategię Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 postawiono sobie cele 

szczegółowe, do których należy zaliczyć: 

 podnoszenie poziomu życia mieszkańców, 

 zaproponowanie rozwiązań umożliwiających wzrost gospodarczy Gminy, 

 przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia oraz niwelowaniu już istniejącego, 

 tworzenie warunków służących przyciąganiu kapitału z zewnątrz do inwestowania  

na terenie Gminy, 

 promocja walorów i zalet Gminy Smyków.  
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Prace związane z opracowaniem strategii trwały 4 miesiące od lutego 2015r. do końca 

maja 2015r. W trakcie prac nad Strategią wykorzystane zostały udostępnione przez Urząd 

Gminy materiały dotyczące stanu Gminy, w tym materiały dane statystyczne i opracowania 

analityczne, w szczególności dane dotyczące struktury ludności, statystyki migracyjnej, 

wykaz jednostek oświatowych, wykaz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (dalej także 

będzie używany skrót: OSP), dane dotyczące infrastruktury technicznej oraz zestawienia 

środków budżetowych i wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Smyków z wykazem 

planowanych przedsięwzięć. 

 

Zdjęcia 3 Praca w grupach podczas warsztatów strategicznych, 14.04.2015r. Fot. GRACZKOWSKI 

DOTACJE Sp. z o.o. 

Podczas spotkań reprezentanci mieszkańców mogli podzielić się spostrzeżeniami na 

temat swojej miejscowości/gminy oraz opinią dotyczącą sugerowanych kierunków jej 

rozwoju.  

Podczas spotkań konsultacyjnych z jednej strony wskazywano na zasoby i pozytywne strony 

mieszkania w poszczególnych miejscowościach, z drugiej zaś omawiano różnorodne 

problemy zarówno natury społecznej, jak i infrastrukturalnej, które wymagają rozwiązania lub 

zminimalizowania w perspektywie do roku 2022. 
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3. Metodologia 
 

Strategia Rozwoju Gminy Smyków obejmuje horyzont czasowy do roku 2022. Jest 

ona produktem planowania strategicznego wykonanego przez zewnętrznych ekspertów 

wspólnie z Wójtem i pracownikami Urzędu Gminy Smyków, radnymi, sołtysami, 

przedstawicielami organizacji społecznych oraz mieszkańcami gminy. Do jej opracowania 

wykorzystano metodę planowania społecznego połączoną z metodą ekspercką. W procesie 

opracowywania dokumentu przyjęto założenie, że zastosowana metoda planowania 

strategicznego to systematyczne i ciągłe działanie, podczas którego samorząd przewiduje 

i planuje przyszłość, określa odpowiednie etapy realizacji i realne środki do jej osiągnięcia. 

Planowanie strategiczne, jako proces ciągły łączy w sobie dużą liczbę małych projektów 

w celu osiągnięcia szerszych celów ekonomicznych. Jednym z warunków pełnej realizacji 

tego procesu jest zastosowanie metody partycypacji społecznej, czyli włączenia lokalnych 

liderów oraz grup mieszkańców gminy w zespoły zadaniowe dążące do zintegrowanego 

opracowania i wdrażania planu rozwoju gminy. Proces uspołeczniania odbywał się w 

następujących płaszczyznach: 

- opis statystyczny, w który zaangażowani zostali kierownicy jednostek organizacyjnych 

Urzędu Gminy Smyków,  

- prezentacja Strategii na www Gminy Smyków przed jej przyjęciem na sesji Rady Gminy, 

- włączenie liderów społeczności lokalnych w przygotowanie strategii, udział mieszkańców 

w konsultacjach społecznych. 

Dokonano także analizy dostępnych dokumentów strategicznych dotyczących Gminy 

Smyków. 

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Smyków na lata 2007 – 2015 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2010-2017 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Smyków 

 

Ważnym aspektem związanym z procesem formułowania celów jest horyzont czasowy oraz 

trafne określenie i dobór właściwych wskaźników umożliwiających dokonanie precyzyjnej 

i rzetelnej oceny realizacji działań będących pochodną założonego celu. Schemat 1 zawiera 

wizualizację metodyki przejrzystego i zrozumiałego wytyczania celów, którą uwzględniono 

w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Smyków. 
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Schemat 1: Metodyka wytyczania celów. Źródło: Waldemar Walczak, Rola fazy 

planowania w zarządzaniu projektami, E-mentor nr 1 (33) / 2010. 
 
 
Na schemacie 2 zaprezentowano graficzną interpretację planu prac nad Strategią Rozwoju 

Gminy Smyków, w którym uwzględniono przyjęte wyżej założenia metodologiczne. 
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Schemat 2: Graficzny obraz harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Gminy 

Smyków na lata 2015 – 2022. 

  

Etap 1 Diagnoza Gminy Smyków 

RADA GMINY MIESZKAŃCY WŁADZE GMINY 

GMINY 

Subiektywne oceny mieszkańców Obiektywne dane statystyczne 

Umieszczenie projektu 

Strategii na www 

Radni  

i sołtysi WŁADZE GMINY 

Etap 2 Planowanie strategiczne 

Warsztaty strategiczne 

EFEKT: STRATEGIA ROZWOJU GMINY SMYKÓW 

NA LATA 2015 -2022 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 
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4 Wykonanie poprzedniej Strategii 

 

Przygotowując nową Strategię Rozwoju Gminy Smyków warto również dokonać analizy tego co udało się wykonać w jej poprzedniej wersji tj. 

w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Smyków na lata 2007-2015. Zrealizowane inwestycje prezentują poniższe zestawienia: 

 

Inwestycje i zakupy w roku 2007 kwota Dofinansowanie Wkład własny 
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1 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m- ści. Znajoma 112.585,77 25,000 zł  środki  

z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych 

(Urząd Marszałkowski) 

141.088,72 

2 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m- ści. Cisownik 53.502,95  

3 Zakup samochodu dla OSP Miedzierza (star 266) – przekazany do Królewca 157.913,00 

 

 157.913,00 

 

4 Zakup samochodu dla OSP Miedzierza (star 244) – Przekazany do Przyłóg 8.290,00  8.290,00 

5 Urządzenia do selektywnego włączania syren dla OSP Miedzierza i Przyłogi 7.218,13  7.218,13 

6 Wymiana kotłów CO w SP Miedzierza 107.291,87  107.291,87 

7 Budynek – Ośrodek Zdrowia 

 

2.926.628,88 960.949,00zł 

środki z PFRON 
1.965.679,88 

8 Oświetlenie uliczne w rejonie Ośrodka Zdrowia i przystanków w Smykowie 49.021,08  49.021,08 

9 Utworzenie Centrum Kształcenia –WIOSKA INTERNETOWA 75.848,82 75.848,82 0 

  

 

 

RAZEM 3.498.300,50 1.061.797,82 2.436.502,68 

Inwestycje i zakupy 2008          kwota Dofinansowanie 
Wkład 

własny 

1 Modernizacja przepomp. Smyków - Ostre Górki 32.985,89 

 

32.985,89 

2 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m - ści Miedzierza 

 (przy szkole) 

65.566,34   
W  tym kwota 82.000,00 

stanowi 40% środków 

 z Funduszu Ochrony 

125.857,09 

3 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m - ści Matyniów - Piaski          

107.000,00  
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4 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m - ści Smyków 

 (I etap do Orlika) 

35.291,75  Gruntów Rolnych  (Urząd 

Marszałkowski) 

5 Przebudowa i zmiana przeznaczenia poddasza pod potrzeby Urzędu Gminy  932.013,76 221.320,85 710.692,91 

6 Dotacja celowa przekazana SP ZOZ w Smykowie 50.000,00  

  

50.000,00  

7 Tor przeszkód dla MDP OSP Miedzierza 10.593,00   10.593,00  

8 Wymiana kotłów CO w SP Królewiec 150.060,00 
  

150.060,00 

9 Budowa systemu monitorowania SP i Gimnazjum w Miedzierzy 16.470,00 

  

16.470,00 

10 Budowa placu zabaw przy szkole w Miedzierzy 9.995,08 
  

9.995,08 

11 Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum w Miedzierzy 277.423,30 138.610,57 

Fundusz Rozwoju 

Kultury Fizycznej 

138.812.73 

12 Zakup i instalacja platformy e learningowej 45.018,00  45.018,00 

13 Wymiana kotła CO w Ośrodku Zdrowia w Przyłogach 4.407,99 
  

4.407,99 

14 Dobudowa oświetlenia drogowego w Gminie  

(Świnków, Adamów, Miedzierza. 

31.985,89 

  

31.985,89 

15 „Świetlica u Floriana”  w Przyłogach. Umowa trójstronna: Marszałek 

Województwa Świętokrzyskiego, Gmina Smyków oraz Stowarzyszenie 

Przyjaciół Gminy Smyków 

25.483,27 20. 000,00 zł 

Świętokrzyski Program 

Odnowy Wsi 

5.483,27 

16 „Królewski Plac Zabaw” przy SP  w Królewcu. Umowa trójstronna: 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Gmina Smyków oraz 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków 

25.323,00 20.000,00 zł 

Świętokrzyski Program 

Odnowy Wsi 

5.323,00  

 

https://www.google.pl/search?client=firefox-a&hs=6EH&rls=org.mozilla:pl:official&channel=sb&q=e+learningowej&spell=1&sa=X&ei=XbyzU9nYBI6sPNuXgaAG&ved=0CBsQvwUoAA&biw=1280&bih=902
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RAZEM 1.819.617,27 

 

481.931,42 1.337.685,85 

Inwestycje i zakupy 2009 kwota Dofinansowanie 
Wkład  

własny 
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1 

 

Przebudowa dróg gminnych  

 przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w miejscowościach Królewiec-Adamów,  (129.007,50 zł)  

 

 przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w miejscowościach  Królewiec - Smyków- ( II etap do Orlika) 

(80.738,54 zł ) 

 

 

 

209.746,04 50.000,00  środki 

 z Urzędu Marszałkowskiego 

 

159.746,04 

2 

 

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Smykowie „Boisko Orlik” 

 

1.326.515,54 743.974.00 

w tym 

(95.334,00) - PROW  

(315.640,00) - dotacja Samorządu 

Woj. Świętok.  

(333.000,00) - Ministerstwo 

Sportu 

582.541,54 

3 Wymiana stolarki okiennej w budynku Ośrodka Zdrowia  

w Przyłogach 

8.699,00 

 

8.699,00 

4 Modernizacja stacji uzdatnienia wody w Przyłogach (2007 rok) 

 renowacja studni nr 2 - (13.119,00 zł) 

 wykonanie dokumentów montażu urządzeń  Studni nr 3  

w Przyłogach (103.600,00 zł) 

 

Rozbudowa ujęć wody oraz modernizacja stacji uzdatnienia wody w 

miejscowości Przyłogi (2008 rok) 

 studnie głębinowe 2 i 3 + zakup działki 207, 208 - (161.091,35 zł) 

Przebudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji uzdatnienia wody 

2009 rok -  (106.356,93 zł)  
Budowa rurociągu tranzytowego w Przyłogach - 2010 rok  - (215.215,35) 

Budowa rurociągu tranzytowego w m-ści Przyłogi - 2011 rok -  

( 985.833,20 ) 

 

 

 

 

 

1.585.215,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.585.215,83 
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5 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Salacie 370.880,00 185.440,00 zł dotacja celowa z 

Minister. Sportu Fundusz Roz. 

Kul. Fiz. 

185.440,00 

RAZEM 3.501.056,41 979.414,00 2.521.642,41 

Inwestycje i zakupy 2010 r. kwota Dofinansowanie Wkład własny 

1 Budowa drogi dojazdowej do pól (Przyłogi-Znajoma) 137.966,84 W tym 35.000,00   

Urząd Marszałkowski 
102.966,84 

2 Budowa parkingu przy boisku w Salacie na 10 miejsc 

postojowych 

65.646,25   65.646,25 

3 Budowa kanalizacji z przyłączami: Matyniów, Miedzierza 

(4.749.947,00) 
 

 

Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków (2 .736. 171,34) 

180 przyłączy 

Adamów(7), Kawęczyn (5), Kozów(29), Muszczarz (1), 

Przyłogi(25), Piaski Królewieckie(6), Rozgół (1), Salata(4), 

Smyków(18), Stanowiska(31), Strażnica(4), 

Wólka Smolana(3), Zastawie(3). 

7.486.118,34 4 000 000,00 zł 

W tym 

2 270 904,00 zł – pierwsza 

transza  dofinansowania  

dla I etapu 

1 729 096,00 zł- druga transza 

dofinansowania   

dla II etapu  

PROW Program OSI 3 

3 486 118,34 

 

Matyniów, 

Miedzierza - 

(623 

mieszkańców) 
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4 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kozów 118.500,00  30.000,00 środki  

z Urzędu Marszałkowskiego, 

5.000,00 środki darowane przez 

Nadleśnictwo Ruda Maleniecka 

83.500,00 

5 Plac zabaw przy świetlicy w Przyłogach     -  42.413,48 zł 

 

Plac zabaw przy remizie OSP Kozów       -    45.239,48 zł 

 

Doposażenie placu zabaw przy Orliku     -     50.383,27 zł 

 

 

138.036,23 

 

70.699,00 Program osi 4 

„LEADER” Odnowa i rozwój 

wsi PROW na lata 2007-2013 

 

 

67.337,23 
6 

7 

8 Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Przyłogach 

 
25 000,00  

 

15 000,00  

„Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 

2010” 

10 000,00  

9 Urządzanie  i porządkowanie terenów zielonych w miejscowości 

Przyłogi, Smyków i Kozów 

 

25 000,00 

 

15 000,00  

„Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 

2010” 

10 000,00  

10 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stanowiskach 

(Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych 

dla dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej) 

 

 

383.181,30  

 

W tym 160.200,00 dotacja  

z Ministerstwa Sportu 

222.981,00 - PROW 

 

0,30  

11 Sala gimnastyczna - 2.906.281,81 

Boisko -  251.332,98 

Tereny zielone i ciągi kom. przy SP  w Królewcu - 223.566,35 

Przystosowanie kotłowni przy Sali   - 197.045,37 

 

 

3.578.226,51 

1.995.889,28 - środki z RPO 

WŚ  na budowę Sali, 

246.159,68- środki z 

ministerstwo sportu  

na budowę boiska 

1.336.177,55  

 

12 Zakup samochodu dostawczego na potrzeby UG 18.300,00   18.300,00  

13 Zagospodarowanie działki w Królewcu w ramach Funduszu 

Sołeckiego (altana – dostawa i montaż) 

22.570,00  22.570,00 

14 Zakup pompy do SUW Przyłogi 3.950,00  3.950,00 
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RAZEM 12.002.495,47 6.795.928,96 5.206.566,51 
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Inwestycje i zakupy 2011 Kwota 

 

Dofinansowanie Wkład własny 

1 Budowa oczyszczalni ścieków w Miedzierzy 4.094.824,68 Kwota 2.185.858,00 

pożyczka z WFOŚ i GW 

w Kielcach 

Umorzenie 437.171,60 

3.657.653,08 

2 Dobudowa oświetlenia drogowego (3 opraw ośw. Piaskach Król, przy drodze Smyków do 

boiska Orlik,-500mb, oraz w Kawęczynie – 400mb)  

 

57.810,00  57.810,00 

3 Budowa drogi dojazdowej do pól w Świnkowie 

 

 

72.622,10  Kwota 15.000,00 

środki pozyskane  

z Urzędu 

Marszałkowskiego 

57.622,10 

4 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: wykonano 

w 2010 roku 

Kozów  - 59.475,00 

Miedzierza  - 96.624,00 

 

 

156.099,00 

 

 

 

 

37.469,25 

48.312,00 

 

 

22.005,75 

48.312,00 

5 Przebudowa drogi powiatowej Stąporków – Radoszyce -Włoszczowa w miejscowości 

Kozów 

I ETAP chodnik i zjazdy 

 

                 

 II ETAP nawierzchnia w 2012 roku 

 

 

 

954.323,85  

 

1.149.852,57  

 

 

Pow. konecki 

542.055,85 

 

Pow. konecki 

735.905,57 

 

 

     

  412.268,00 

 

413.947,00 

6 Przebudowa drogi powiatowej Barak -Miedzierza-Smyków -  (48.312,00 ) wykonanie 

dokumentacji (2009 r.) 

w   m-ści Miedzierza, Matyniów                                      

     droga -------------------- 

    chodnik------------------------- 

 

 

1.981.036,94   

 

62.489,76 

Budżet Państwa 

966,362,00   

  Pow. konecki 

 483.181,97  

Pow. konecki 

15.000,00 

 

531.493,97 
(w tym 

48.312,00 ) - wykonanie 

dokumentacji  w 2009 r.) 

 

47.489,76 
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7 

Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowania istniejącego budynku wielofunkcyjnego w 

Smykowie w części pod potrzeby gminy Smyków  i jednostki organizacyjne gminy wraz z 

niezbędnymi urządzeniami  

400. 935,72  

 

      223 250,00 zł  

Program Oś 3„Odnowa i 

rozwój wsi” objętego 

PROW na lata  

2007-2013 

177 685,72  

 

8 

Plac zabaw w Cisowniku  - 48.471,15 zł 

 

Plac zabaw w Stanowiskach - 52.643,70 zł 

 

Plac zabaw w Salacie  - 65.721,44 zł 

166.836,29           92.122,00 
Program osi 4 

„LEADER” 

„Odnowa i rozwój wsi” 

objętego PROW na lata 

2007-2013 

 

74.714,29 

9 Doposażenie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Królewcu 12.500,00  12.500,00 

10 Przebudowa pomieszczeń po Sali Gimnastycznej w SP Królewiec 220.000,00   220.000,00  

11 Zakup bieżni i trenażera do ćwiczeń (SP Królewiec) w ramach projektu "Równe 

szanse" 

8.799,00   8.799,00  

12 „Remont i wyposażenie Świetlicy Środowiskowej w Miedzierzy wraz  

z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy” 
303.725,35 

 

174 445,00 zł 

Program Oś 3 

„Odnowa i rozwój wsi” 

objętego PROW na lata 

2007-2013 

129 280,35 

13 Zakup urządzeń do SUW Przyłogi 34.233,22 

 

 34.233,22 

 

 Razem 9.676.088,48 3.770.245,24 5.905.814,24 
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Inwestycje 2012 Kwota Dofinansowanie Wkład 

własny 

1 Kanalizacja w Gminie Smyków (opracowanie projektu) 144.276,42 

 

144.276,42 

2 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Miedzierzy 123.741,83 20.000,00 zł środki pozyskane 

 z Urzędu Marszałkowskiego 

103.741,83 

3 Budowa oświetlenia na terenie placu zabaw w Przyłogach 7.280,96 

 

7.280,96 

4 Budowa budynku użyteczności społeczno-kulturalnej  

w Królewcu 

Kwota 218.974,22 -pożyczka w BGK na wyprzedzające 

finansowanie w ramach PROW 

Część strażacka - 328.033,48 

Część kul-społ – 380.588,03 

708.621,51 

 

224 882,00 zł 

 
Program osi 4 „LEADER” 

„Odnowa i rozwój wsi” objętego 

PROW na lata 2007-2013 

483 739,51 

5 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Miedzierza 645.000,00 Cała dotacja - 302.500,00 

Zarz. Oddz. Woj. Zw. OSP RP 

200.000,00 

w tym 50.000,00 

dotacja WFOŚ i GW 

102.500,00 - KSRG 

342.500,00 

6 Remont stołówki szkolnej w SP Królewiec 135.196,20 

 

135.196,20 

7 Zakup koparko-ładowarki 269.900,00 

 

269.900,00 

9 Remont dwóch zbiorników wyrównawczych na terenie SUW 

Przyłogi 

20.910,00 

 

20.910,00 

11 Naprawa dróg dojazdowych do pól ( utwardzenie i uzupełnienie 

ubytków) w miejscowościach Pokoradz, Matyniów, Świnków 

Stanowiska, Smyków 

8 000,00 

 

8 000,00 

Razem 2.062.926,92 
547.382,00 

1.515.544,92 
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Inwestycje  i zakupy 2013 Kwota Dofinansowanie wkład własny 

1 Budowa oświetlenia drogowego w m-ści Muszczarz 9.840,00 

 

9.840,00 

2 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól w Miedzierzy 295.005,67 

 

295.005,67 

3 

 

Budowa placu zabaw w Matyniowie      -  98.247,25 

 

Budowa placu zabaw-Adamów           -     72.122,86 

 

Budowa placu zabaw-Trawniki           -      72.754,41 

 

 

243.124,52 133.339,00 
Program osi 4 „LEADER” 

„Odnowa i rozwój wsi” 

objętego PROW na lata 2007-

2013 

 

 

109.785,52 

 

 

4 Z tytułu realizacji zadań "e – Świętokrzyskie” 

 

System informacji przestrzennej   - 7.500,00  zł 

Budowa infrastruktury JST    - 77.756,91  zł 

 

72.468,70 

 

 

85.256,91 

 

12.788,54 

5 Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa dla OSP Miedzierza 30.000,00 

 

30.000,00 

6 Zakup elementów wyposażenia samochodów przy jednostkach OSP 10.168,15 

 

10.168,15 

7 Zakup motopompy pływającej dla OSP Królewiec 3.076,00 

 

3.076,00 

8 Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w 

Miedzierzy 

6.918,48 

 

6.918,48 

9 Budowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w Miedzierzy 

2.865,52 

 

2.865,52 

10 Garaż dla samochodu dostawczego 3.960,00 

 

3.960,00 

11 Zakup programu- System monitorowania odpadów komunalnych 4.700,00 

 

4.700,00 

12 Remont i wyposażenie świetlicy Smyków 

Zakup pieca CO- świetlica w Smykowie w 2012 roku 

40.798,00 

 

40.798,00 

5.849,60 

 

5.849,60 

13 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Przyłogach 18.599,50 

 

18.599,50 
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14 Wykonanie tablicy granitowej w kwaterze pomordowanych na cmentarzu  

w Miedzierzy oraz utwardzenie terenu 

7.000,00 3.000,00 Urząd Woj.  

w Kielcach. 

4.000,00 

15 Zakup urządzeń poprawiających system dostawy wody 10.514,71 

 

10.514,71 

16 Zakup urządzeń poprawiających system odbioru ścieków 10.800,00 

 

10.800,00 

 

Razem 

 

788.477,06 208.807,70 

 

579.669,69 

 

Inwestycje  i zakupy 2014 Kwota Dofinansowanie wkład własny 

1 Remont w Świetlicy Wiejskiej w Przyłogach 6.000,00 

 

6.000,00 

2 Zakup i montaż altany śmietnikowej na potrzeby Gminnego Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

5.750,00 

 

5.750,00 

3 Naprawa instalacji wentylacji nawiewnej w  Sali Gimnastycznej Zespołu 

Szkół w Miedzierzy 

4.895,40 

 

4.895,40 

4 Zakup i dostawa armatury wodociągowej oraz 200 sztuk wodomierzy dla 

Gminy Smyków 

19.871,27 

 

19.871,27 

5 droga powiatowa Nr 0401 w Smykowie:  

  
 

 

droga powiatowa Nr 0461 w Przyłogach:  

239.894,66 

 

 

 

217.103,73 

dofinansowanie powiatu 

119.947,66 

 

dofinansowania powiatu 

108.551,73 

 

 

119.947,00 

 

 

 

108.552,00 

6 Boisko wielofunkcyjne w Przyłogach 

 

215.097,26 151.000,00 64.097,26 
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7 Przekazanie dotacji do ZOZ Końskie na przebudowę bloku operacyjnego 

oraz Oddziału Intensywnej Terapii 

10.000,00 

 

10.000,00 

8 „Oznakowanie odcinka o długości ok. 9 km „Piekielnego Szlaku” wraz z 

zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej – 

jednego miejsca odpoczynku w miejscowości Cisownik” 

96 404,37 57 850,00 zł 

Program osi 4 „LEADER” 

„Odnowa i rozwój wsi” 

objętego PROW na lata 

2007-2013 

38.554,37 

9 Place zabaw w miejscowościach: 

Królewiec, przy szkole - 84.870,05 zł 

 Miedzierza, przy szkole - 82.150,05 zł 

188.200,00 167.020,30 

 

POKL. Poddz. 9.1.1. 

21.179,70 

10 Siłownia zewnętrzna w miejscowości Smyków 35.284,49 27.766,40 

PROW 

7.518,09 

Razem 1.035.501,18 632.136,09 403.365,09 
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Część 1. Diagnoza sytuacji 

1.1 Przestrzeń i środowisko 

 1.1.1 Umiejscowienie gminy w województwie i kraju 

 

Gmina Smyków położona jest w południowej części powiatu koneckiego i północno-

zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Od północy graniczy z gminą Końskie, od 

wschodu z gminą Stąporków, od zachodu z gminą Radoszyce należącymi do powiatu 

koneckiego, a od południa z gminą Mniów należącą do powiatu kieleckiego. Gmina Smyków 

zajmuje powierzchnię 62,11 km2. Położona jest na Płaskowyżu Suchedniowskim 

zbudowanym głównie z piaskowców dolnotriasowych (głównie piaski i gliny). 

Charakterystycznymi formami rzeźby terenu są kopulaste pagóry pomiędzy, którymi 

występują kotliny. Dominuje tu rzeźba terenu falista i pagórkowata1. 

 

Mapa nr 1: Gmina Smyków na tle Powiatu Koneckiego 

 

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

 

 

 
                                                           
1 E. Pluta, Przewodnik po Ziemi Koneckiej, str.125 
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Miejscowość 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. Przez Gminę Smyków z północy na wschód przebiega 

droga krajowa nr 74 – Piotrków Trybunalski - Sulejów – Kielce – Kraśnik – Frampol – 

Zamość – Hrubieszów-Zosin (przejście graniczne) oraz droga krajowa nr 728 – Jędrzejów – 

Końskie. Stanowią one główne osie komunikacyjne gminy. Pozostałe połączenia drogowe 

mają jedynie znaczenie lokalne. 

 

Mapa nr 2: Gmina Smyków na tle Województwa Świętokrzyskiego 

 

Źródło: http://www.kwiatek.krakow.pl/skalbmierz/mapa2.htm 
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Mapa nr 3: Gmina Smyków na tle kraju 

 

 

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

 

  

SMYKÓW 
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1.1.2 Charakterystyka sieci osadniczej 

W skład Gminy Smyków wchodzi 12 sołectw (21 miejscowości). Sołectwami są: 

 Adamów, 

 Cisownik, 

 Kozów, 

 Królewiec, 

 Matyniów, 

 Miedzierza, 

 Przyłogi, 

 Salata, 

 Smyków, 

 Stanowiska, 

 Trawniki, 

 Wólka Smolana. 

 

Sołectwa, w skład, których wchodzi kilka wsi: 

 Cisownik - Cisownik i Strażnica; 

 Królewiec - Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Piaski Królewieckie i Zastawie; 

 Matyniów - Matyniów i Świnków; 

 Miedzierza- Miedzierza, Rozgół i Pokoradz; 

 Salata - Salata i Muszczarz; 

 Wólka Smolana - Wólka Smolana i Kawęczyn. 
 

Tabela 1: Powierzchnia sołectw Gminy Smyków 

L.p. SOŁECTWO Powierzchnia [km²] 

1. Adamów 3,72 

2. Cisownik 5,24 

3. Królewiec 5,99 

4. Miedzierza 11,56 

5. Matyniów 3,16 

6. Przyłogi 6,95 

7. Smyków 4,98 

8. Stanowiska 2,81 

9. Trawniki 0,85 

10. Wólka Smolana 12,59 

11. Salata 2,18 

12. Kozów 2,08 
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Razem: 62,11 
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Smyków na lata 2007 – 2015 

Wykres 1: Powierzchnia poszczególnych sołectw na terenie gminy 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Smyków marzec 2015r. 

 

Największą miejscowością w gminie pod względem powierzchni zajmuje sołectwo Wólka 

Smolana (12,59 km2) oraz Miedzierza (11,56 km2), najmniejszym sołectwem są Trawniki 

(0,85 km2). 

Nazwy miejscowości są istotnymi elementami dziedzictwa kulturowego Gminy Smyków, 

niekiedy sięgającymi wczesnego średniowiecza. Nazwy te często nawiązywały do 

krajobrazów, zawodów czy obiektów: 

 Adamów - stara nazwa dzierżawcza od imienia Adam/Kuźnica Adamowska, notowana 

już w 1574 r 

 Cisownik - nazwa topograficzna, związana z miejscową florą- zagajnik cisowy /nazwa 

notowana już w 1791 r 

 Królewiec - nazwa dzierżawcza od słowa król lub staropolskiego krol. Królewiec 

należał do dóbr królewskich jako folwark. 

 Królewiec Poprzeczny - nazwa złożona. Człon Poprzeczny wyróżnia topograficznie 

kierunek usytuowania względem osady głównej. 

 Piaski Królewieckie - nazwa mówiąca o rodzaju podłoża, glebie. 

 Zastawie - nazwa sytuacyjna, określająca położenie osady względem naturalnego 

obiektu w terenie. 

3,72

5,24
5,99

11,56

3,16

6,95

4,98

2,81

0,85
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 Kozów - nazwa wieloznaczna, topograficzna, związana z florą i fauną /od koza, sarna, 

ptak, szyszka, chojak/, notowana już w 1791 r jako Kosow 

 Matyniów - nazwa dzierżawcza od nazwiska Matynia, notowana już w 1885 r 

 Świnków - nazwa dzierżawcza od staropolskiej nazwy osobowej i nazwy herbowej 

Świnka lub nazwy osobowej Świnko.  

 Miedzierza - nazwa związana z eksploatacją i przetwórstwem zasobów naturalnych 

rudy miedzi, notowana już w 1508 r, jako Myedzeza. 

 Przyłogi - nazwa mówiąca o uprawie roli. Przyłóg to ugór niwa podorana. 

 Muszczarz - nazwa osobowa od nazwiska Muszczarz, czyli staropolski Muskata.  

 Salata - nazwa osobowa od nazwiska pierwszego osadnika, właściciela kuźnicy. 

 Smyków - stara nazwa dzierżawcza od staropolskiej nazwy osobowej Smyk, notowana 

już w 1364 r, jako Smyków 

 Stanowiska - nazwa informująca o formach i metodach osadniczych; od 

staropolskiego słowa stan (namiot, szałas), notowana już w 1412 r. 

 Trawniki - nazwa związana z miejscową szatą roślinną notowana już w 1892 r. 

 Kawęczyn - nazwa dzierżawcza od nazwy osobowej Kowięta. 

 Wólka Smolana - nazwa złożona, mieszana, informująca o formach i metodach 

osadniczych. Człon Wola lub Wólka wiąże się z nowozakładanymi osadami zwolnionymi 

na określony czas z opłat. Nazwa związana z eksploatacją i przetwarzaniem bogactw 

naturalnych. Człon Smolana ma związek z produkcją smoły. Miejscowość notowana była 

już w 1895 roku2. 

Rys historyczny 

Gmina Miedzierza pierwotnie z siedzibą w Królewcu, a od 1880 roku w Smykowie, powstała 

na mocy ukazu carskiego z 31 grudnia 1866 roku. Była to w tym czasie jedna z największych 

gmin powiatu koneckiego. W 1955 roku nastąpiła likwidacja gminy Miedzierza z siedzibą  

w Smykowie, a w to miejsce utworzono Gromadzką Radę Narodową w Smykowie. W 1966 

roku ustalone zostały nazwy urzędowe miejscowości i obiektów fizjograficznych terenu 

gromady Smyków. W 1976 roku nastąpiła likwidacja Gminy Smyków, a obszar jej został 

podzielony pomiędzy gminy Mniów, Radoszyce i Stąporków. Z dniem 1 kwietnia 1992 roku 

ponownie powołano Gminę Smyków. W jej skład wchodziło wtedy 10 sołectw /18 

miejscowości/. W następnych latach dołączone zostały miejscowości: Kozów, Salata  

i Muszczarz.   

                                                           
2 E. Pluta, Przewodnik po Ziemi Koneckiej, str. 127-128 
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Gmina w obiektywie 

Sołectwo Kozów 

 

Zdjęcie 1: Kościół Parafialny w Kozowie - Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. luty 2015r. 

 

 

Zdjęcie 2: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz plac zabaw w Kozowie – 

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

 

Zdjęcie 3: Plac zabaw w miejscowości Adamów – Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. luty 2015r. 

 

 

Zdjęcie 4: Droga przebiegająca przez miejscowość Adamów –  

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

 

Zdjęcie 5: Plac zabaw w miejscowości Cisownik na terenie Miejsca odpoczynku turystów utworzonego  

w ramach Piekielnego Szlaku. Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. luty 2015r. 

 

 
Zdjęcie 6: Droga w miejscowości Strażnica -   

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

 

Zdjęcie 7: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz świetlicy wiejskiej w Królewcu – 

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

 

Zdjęcie 8: Droga w miejscowości Królewiec Poprzeczny – 

Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. luty 2015r. 
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Zdjęcie 9: Plac zabaw w Piaskach Królewieckich –  
Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. luty 2015r. 

Sołectwo Matyniów 

 

Zdjęcie 10: Przydrożny krzyż w miejscowości Matyniów –  

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

 

Zdjęcie 11: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzierzy-  

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

 

 

Zdjęcie 12: Kościół w Miedzierzy - Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. luty 2015r. 

Sołectwo Przyłogi 

 

Zdjęcie 13 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, świetlica wiejska oraz plac zabaw w miejscowości Przyłogi - 

Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. luty 2015r. 
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Zdjęcie 14: Droga położona w miejscowości Przyłogi Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. luty 2015r. 

 

Sołectwo Salata 

 

Zdjęcie 15: Wielofunkcyjne boisko w miejscowości Salata –  

Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. luty 2015r. 
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Zdjęcie 16: Droga przebiegająca przez wieś Muszczarz-  

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

Sołectwo Smyków 

 

Zdjęcie 17: Siedziba Urzędu Gminy Smyków oraz Ośrodek Zdrowia – 

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

 

Zdjęcie 18: Boisko wielofunkcyjne w Stanowiskach –  

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

Sołectwo Trawniki 

 

Zdjęcie 19: Plac zabaw w Trawnikach - Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. luty 2015r. 

Sołectwo Wólka Smolana 

 

Zdjęcie 20: Zabudowa w miejscowości Wólka Smolana –  

Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. luty 2015r. 
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1.1.3  Zasoby naturalne 
  

Kopaliny 

Teren gminy Smyków położony jest poza zasięgiem intensywnej gospodarki górniczo-

przemysłowej. Według Bilansu zasobów kopalin w Polsce na koniec 2013 roku na terenie 

Gminy Smyków znajduje się jedno złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Kozów”. 

Zasoby geologiczne wynosiły 3 467 m3 natomiast 1 077 m3 stanowiły zasoby przemysłowe3. 

Wody podziemne4 

W profilu hydrogeologicznym Gmina Smyków to tereny wodonośne czwartorzędowe, 

jurajskie i triasowe.  

Poziom czwartorzędowy występuje na całym terenie gminy i związany jest z utworami 

piaszczystymi dolin rzecznych lub z wkładkami i soczewkami piaszczystymi w glinach 

zwałowych. Na obszarach położonych w dolinach rzecznych wody poziomu 

czwartorzędowego występują na głębokości od 1 do 5m. Na obszarach leżących poza 

dolinami rzecznymi obszar wodonośny znajduje się na głębokości od 5 do 20m. Zasilanie 

wód podziemnych poziomu czwartorzędowego jest dogodne i odbywa się bezpośrednio 

poprzez infiltrację wód opadowych, czyli grawitacyjne przemieszczanie wód 

powierzchniowych oraz opadowych w głąb skorupy ziemskiej. 

Poziom dolnojurajski również występuje na całym obszarze gminy i jest to poziom 

szczelinowo – porowy. Piętro to stanowią spękane piaskowce przewarstwione iłami  

i iłowcami oraz żwiry i zlepieńce. Średnia miąższość zawodnionych pakietów 

piaskowcowych wynosi około 20-35 m. Zasilanie dolno jurajskiego poziomu wodonośnego 

odbywa się bezpośrednio przez infiltrację opadów atmosferycznych, bądź pośrednio przez 

nadkład utworów czwartorzędowych.  

Poziom triasowy związany jest z występowaniem osadów piaskowca pstrego 

przewarstwionego mułowcami i iłami oraz wapienia muszlowego (wapienie krystaliczne  

i margliste). Wody pstrego piaskowca to poziom porowo – szczelinowy, a wody wapienia 

muszlowego to poziom wód szczelinowych. 

 

                                                           
3 Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2013 r. 
4 Prognoza Oddziaływania na Środowisko, Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Smyków, wyd. Studio Ka, Piaseczno 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Skorupa_ziemska
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Wody powierzchniowe5 

Gmina Smyków znajduje się w dorzeczu rzeki Pilicy i zlewni rzeki Czarna Taraska. Rzeka 

ta wraz z bezimiennymi dopływami jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Czarnej Malenieckiej 

(prawobrzeżny dopływ Pilicy), która przepływa wzdłuż północnej granicy gminy. Rzeka 

Czarna Taraska posiada charakter rzeki nizinnej o szerokiej dolinie. W centralnej części 

gminy Smyków tworzy rozległe obszary podmokłe, bagienne i torfowiskowe. W południowo-

zachodniej części gminy przepływa rzeka Kozówka, prawobrzeżny dopływ Plebanki. 

Ponadto na terenie gminy występują rowy melioracyjne, a na terenie lasów państwowych 

występują tereny podmokłe. W gminie brak jest większych zbiorników wodnych i stawów 

pochodzenia naturalnego i sztucznego. Zasilanie cieków wodnych ma charakter gruntowo –

śnieżno – deszczowy. Spływ wód odbywa się w kierunku północno - zachodnim, zgodnie  

z biegiem naturalnego cieku rzeki Czarna.  

Reasumując warunki hydrogeologiczne i hydrologiczne gminy Smyków, są 

korzystne - wody gruntowe występują poniżej 1,5 m pod powierzchnią terenu, za wyjątkiem 

terenów den rzecznych (rzeka Czarna, Czarna Taraska) gdzie wody gruntowe występują od 0 

do 1,5 m. 

 

  

                                                           
5 Prognoza Oddziaływania na Środowisko, Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Smyków, wyd. Studio Ka, Piaseczno 
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1.1.4 Środowisko przyrodnicze 

 

Ogólna charakterystyka 

Gmina Smyków położona jest na Płaskowyżu Suchedniowskim zbudowanym 

głównie z piaskowców dolnotriasowych (przykrytych czwartorzędowymi piaskami  

i glinami). 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. 

Najniżej położony jest taras zalewowy rzeki Czarnej Taraski w odcinku ujściowym do 

zbiornika wodnego w Sielpi (234,7 m n.p.m.) . Dlatego też wysokość względna Gminy 

Smyków wynosi 98 m6.  

Cały obszar gminy ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe 

 i kulturowe, włączony został w obręb Konecko- Łopuszańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu7. W związku z tym obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów 

szczególnych, na podstawie, których zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów 

wpływających szkodliwie na środowisko. 

W strukturze krajobrazu ważną rolę odgrywają doliny głównych rzek wraz  

z przylegającymi kompleksami lasów oraz doliny boczne. Te lokalne korytarze i ciągi 

ekologiczne tworzą wzajemne powiązania z częścią suchedniowską i oblęgorską Parku 

Krajobrazowego oraz doliną Czarnej Koneckiej wraz z rozległymi kompleksami lasów 

koneckich. Tworzą krajowy korytarz ekologiczny, łączący się z doliną rzeki Pilicy. Taki 

strefowo-pasmowo-węzłowy model funkcjonowania przyrody decyduje o zachowaniu 

równowagi ekologicznej środowisk. 

Warunki wodne 

Cały obszar Gminy Smyków położony jest w zlewni rzeki Czarnej Koneckiej 

(prawobrzeżny dopływ Pilicy), płynącej szeroką doliną tuż przy północnej granicy gminy. 

Odwadnia ona zalesioną część gminy oraz rejon wsi Cisownik. Szeroka dolina rzeki oraz 

doliny jej bezimiennych dopływów tworzą w centralnej części terenu gminy, rozległe 

                                                           
6 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Smyków na lata 2007 – 2015 s. 11 
7 Dla Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu (K-ŁOChK) dla którego warunki zostały 

określone w Uchwale XXV/616/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. 

dotycząca wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. 

Poz. 3308).  
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obszary podmokłe, bagienne oraz torfowiskowe. Przez teren gminy przepływają dwie rzeki:  

 Czarna Taraska, która początek swój bierze na gruntach Lasów Państwowych  

w pobliżu Mniowa, a w Sielpi wpada do zalewu.  

 Rzeka Kozówka, bierze początek w obrębie wsi Smyków również na gruntach Lasów 

Państwowych Nadleśnictwa Ruda Maleniecka i wpada do rzeki Plebanka, która wraz 

z dopływami tanowi lewobrzeżny dopływ rzeki Czarnej Koneckiej.  

Rzeki Czarna Taraska i Kozówka na terenie gminy posiadają charakter rzek nizinnych, 

których cechą jest mała siła transportu i wyrównany przepływ. 

 

Klimat 

Obszar Gminy Smyków charakteryzuje się zróżnicowaniem pod względem warunków 

klimatycznych. Wielkość opadów atmosferycznych na danym terenie zależy od rzeźby, 

pokrycia, wzniesienia terenu i jego ekspozycji. Roczna suma opadów w tym rejonie waha się 

od ok. 650 mm do 700 mm i wzrasta w kierunku południowym wraz z rosnącymi 

wysokościami nad poziomem morza. Największe opady odnotowuje się w miesiącach letnich, 

a najniższe w listopadzie, styczniu i lutym. Średnia temperatura roczna wynosi ok. 70C  

z najchłodniejszym miesiącem lutym, najcieplejszy natomiast jest lipiec. Ukształtowanie 

terenu sprzyja tworzeniu się swoistych warunków mikroklimatycznych oraz występowaniu 

przymrozków. Liczba dni mroźnych i takich, w których istnieje możliwość wystąpienia 

przymrozków, wynosi około 200. W odkrytych obniżeniach terenu przymrozki trafiają się 

niekiedy jeszcze w pierwszych dniach czerwca. Jeśli chodzi o wiatry to przeważają te  

z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. Największe zachmurzenie występuje  

w zimie, najmniejsze na przełomie lata i jesieni. Mgły utrzymują się średnio około 20 dni  

w roku- najwięcej jesienią, zimą i wczesną wiosną. Warunki pogodowe raczej hamują 

występowanie zwiększonych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym,  

z wyjątkiem pór roku, gdzie niskie temperatury skutkują zwiększonym zużyciem paliw  

w celach grzewczych i wzrostem emisji zanieczyszczeń. Stosunkowo duża ilość opadów 

atmosferycznych, sprzyja wymywaniu zanieczyszczeń z atmosfery. Warunki klimatyczne 

nie sprzyjają uprawie roślin o dłuższym okresie wegetacyjnym i wymagających wczesnego 
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siewu. Okres wegetacyjny trwa od kwietnia do listopada, czyli średnio przez 200 - 210 dni  

w roku8. 

 

Gleby 

Gmina Smyków leży w Konecko – Łopuszniańskim regionie glebowo –rolniczym 

cechującym się zróżnicowaniem morfologii gleb, rzeźby terenu i warunków wodnych. Gmina 

jak i cały region charakteryzują się wysokim udziałem kompleksów żytnich (ponad 60%) 

oraz kompleksów pastewnych przeważnie o niskiej przydatności rolniczej. Wysoki jest 

także udział użytków zielonych. Dominującym typem gleb na obszarze gminy są gleby 

brunatne wyługowane i kwaśne. Gleby te wytworzyły się przeważnie z piasków gliniastych 

lub ze zwietrzelin piaskowców triasowych o charakterystycznym czerwonym zabarwieniu. 

Z uwagi na niewielką zasobność w składniki przyswajalne oraz tendencje do przesuszania, 

wartość rolnicza tych gleb jest mała, zaś utrzymanie ich w dostatecznie wysokim stopniu 

kultury jest bardzo trudne i wymaga niewspółmiernie wysokich nakładów. Główne 

kompleksy tych gleb występują w środkowej i zachodniej części gminy. Znaczny areał 

zajmują również gleby pseudobielicowe. Występują na terenach płaskich o słabym odpływie 

wody powierzchniowej. Charakteryzują się średnią lub słabą przydatnością rolniczą,  

z możliwością podniesienia ich przydatności w wyniku melioryzacji i racjonalnej 

agrotechniki. Źle uprawiane lub pozostawione w odłogowaniu szybko tracą jednak 

wykształcone w nich cechy korzystne. Najliczniej występują we wschodniej i południowej 

części gminy. Ponadto w dolinach rzecznych i zagłębieniach bezodpływowych występują 

mady, czarne ziemie zdegradowane, gleby torfowe, a w południowo – wschodniej części 

gminy – gleby murszowe. Gleby te podlegają ochronie prawnej przed wyłączeniem z 

użytkowania rolniczego i w większości wymagają melioracji. Zróżnicowanie typologiczne 

gleb, stosunków wodnych, rzeźby terenu i agroklimatu spowodowało wytworzenie się wielu 

różniących się między sobą ekosystemów rolniczych, posiadających zróżnicowaną 

przydatność do uprawy roślin polowych. W związku z tym na obszarze gminy występuje 5 

kompleksów rolniczej przydatności gleb, spotykanych na glebach nizinnych9. Są to 

następujące klasy bonitacyjne gleb: 

                                                           
8 http://powiat.konskie.pl/pow/powiat/przewodnik_po_ziemi_koneckiej/przewodnik_02_powiat_konecki.pdf z 

dnia 10.03.2015 
9 Prognoza Oddziaływania na Środowisko, Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Smyków, wyd. Studio Ka, Piaseczno 



Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 

 

Strona 47 z 188 

 

 gleby III klasy bonitacyjnej, można je spotkać w Miedzierzy, Kawęczynie oraz 

Muszczarzu; 

 gleby IV klasy bonitacyjnej występują w miejscowościach: Wólka Smolana, Miedzierza, 

Matyniów, Adamów, Kozów, Komorniki, Stanowiska, Piaski Królewieckie; 

 pozostałe gleby są V i VI klasy bonitacyjnej. 

Lasy 

Według danych GUS z 2013r. na terenie Gminy Smyków powierzchnia lasów wynosi 

3125,15 ha, w tym: 

 lasy publiczne to 2235,51 ha 

 gminne 16,4 ha.  

Lesistość na terenie gminy wynosi 50,3%. Najbardziej zwarte masywy leśne można 

zauważyć w północnej i w zachodniej części gminy. Są to również największe 

powierzchnie leśne, które  znajdują się w Nadleśnictwach: Stąporków i Ruda Maleniecka. 

Dominującym gatunkiem całej powierzchni lasów na terenie Gminy Smyków jest sosna, 

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

 

Formy ochrony przyrody 

Obszar gminy Smyków posiada wysokie walory przyrodnicze w krajowym  

i regionalnym układzie przestrzennym oraz pełni ważne funkcje ekologiczne. 

 

Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-Polska 

Głównym wyróżnikiem krajobrazu ekologicznego tej sieci są ekosystemy charakteryzujące 

się największą bioróżnorodnością, zagęszczeniem gatunków i naturalnością. Są to węzły 

ekologiczne powiązane między sobą korytarzami ekologicznymi. Funkcje takich korytarzy 

i ciągów pełnią mało przekształcone przez człowieka doliny rzek i cieków, strefy 

zadrzewień i zakrzewień śródpolnych lub wydłużone kompleksy leśne.  

Najcenniejsze przyrodniczo obszary gminy stanowią, zgodnie z koncepcją krajowej 

sieci ekologicznej (ECONET-PL), fragment węzła ekologicznego o randze krajowej 18K-

Obszar Przedborski oraz lokalny korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym 59K-
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Czarna Konecka. Oba te obszary są najważniejszymi elementami lokalnego systemu 

przyrodniczego. Korytarzem ekologicznym jest również rzeka Czarna Taraska10. 

  

                                                           
10 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2010-2017 str. 14 
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Pomniki przyrody 

Na terenie gminy znajduje się jeden pomnik przyrody, którego charakterystyka znajduje się  

w tabeli poniżej. 

Tabela 2: Pomniki przyrody zlokalizowane na terenie Gminy Smyków 

Numer 

w rej. 

RDOŚ 

Nazwa 

pomnika 

przyrody 

Data 

utworzenia 
Opis pomnika Gmina Miejscowość Nr działki 

198 
głaz 

narzutowy 
02,10,1987 

Głaz narzutowy o 

wymiarach: obwód- 3,10 

m, długość 1,10 m, 

szerokość 0,90 m, 

wysokość 0,60 m. 

Zbudowany jest z granitu 

barwy jasnoszarej i 

żółtawej 

drobnoziarnistego. 

Smyków Królewiec dok. 330/1 

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

 

 

Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Dolina Czarnej 

Na terenie gminy znajduje się fragment Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk Dolina 

Czarnej o kodzie PLH26001511. Ostoja obejmuje dolinę Czarnej Koneckiej (Malenieckiej) 

od źródeł do ujścia, z kilkoma dopływami i z przylegającymi do niej kompleksami łąk  

i stawów oraz lasami. Czarna Konecka jest największym prawobrzeżnym dopływem 

Pilicy (ok. 85 km) . Obszar źródliskowy w całości pokryty jest lasami, z przewagą borów 

mieszanych i grądów. Tereny przez które „przebiega” rzeka są w wielu miejscach podmokłe 

(zarastające śródleśne łąki, torfowiska). Strefy źródliskowe Czarnej zajmują największe na 

opisywanym obszarze śródleśne torfowiska. W środkowym odcinku dominują bory sosnowe. 

Łąki i mokradła zajmują niewielkie powierzchnie w górnym i znacznie większe  

w środkowym i dolnym biegu rzeki. Rzeka na przeważającej długości zachowała naturalny 

charakter koryta i doliny (rzeka wyżynna). Niezbyt długie i nieliczne uregulowane odcinki, 

mają związek z historią tych terenów. W okresie XVI - pocz. XIX w. dolina Czarnej była 

jednym z najważniejszych obszarów "Staropolskiego Okręgu Przemysłowego". Czarna 

zwana była wówczas "najpracowitszą rzeką Rzeczpospolitej". Wzdłuż jej koryta  

i dopływów zlokalizowane były liczne kuźnice (fabryki żelaza), napędzane siłą wody. 

Czarna zasilana jest głównie wodami opadowymi. Wypływa z dwóch obszarów 

                                                           
11 Dla Obszaru NATURA 2000 mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Czarnej PLH260015, dla którego 

obowiązuje Plan ochronny opublikowany w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014r. poz. 1561, ze zm. 
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źródliskowych. Jeden tworzą niewielkie źródła zasilane płytkimi podskórnymi wodami. Drugi 

stanowi kompleks śródleśnych torfowisk przejściowych. Źródła zlokalizowane są na obszarze 

lasów niekłańskich - dawniej części Puszczy Świętokrzyskiej. Pozostałością przemysłowego 

wykorzystania Czarnej są również zbiorniki retencyjne, które w liczbie 7 zlokalizowane są w 

jej górnym  

i środkowym biegu. W środkowej części doliny w okolicach Rudy Malenieckiej, 

zlokalizowany jest duży kompleks stawów hodowlanych. Czarna posiada niewiele 

dopływów. Większość  

z nich to małe bezimienne cieki. Największe znaczenie mają 4 dopływy: Krasna, Czarna 

Taraska, Plebanka i Barbarka. Istotna cechą obszaru jest duża różnorodność (16 typów) 

siedlisk Natura 2000, jakie zachowały się w warunkach ekstensywnego użytkowania.  

W obszarze Doliny Czarnej  występują 3 podtypy lasów łęgowych. Stwierdzono 

występowanie: łęgów i zarośli wierzbowych, łęgów olszowo-jesionowych oraz olszyn 

źródliskowych. Odcinek źródłowy ma wyraźne cechy wyżynne (występuje m.in. siedlisko 

mieszanego boru jodłowego) natomiast dolna część doliny ma charakter nizinny 

(występowanie lasów i zarośli wierzbowych). Obszar ma również istotne znaczenie dla 

zachowania oraz uzupełnienia obszarów chroniących interesujące siedliska nieleśne  

o acydofilnym charakterze (murawy napiaskowe, murawy bliźniczkowe, wrzosowiska). 

Źródłowy i góry odcinek doliny Czarnej wyróżnia się dużą liczbą dobrze zachowanych 

torfowisk przejściowych oraz łąk trzęślicowych, które są miejscem występowania wielu 

cennych i chronionych gatunków roślin naczyniowych. W ostoi stwierdzono występowanie 

15 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Istotna w skali kraju jest 

populacja przelatki aurinii Euphydryas aurinia, związanej ze łąkami trzęślicowymi  

i wilgotnymi psiarami. 

 

Zdjęcie 21: Trzepla zielona. Zdjęcie za: Wikipedia.pl 



Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 

 

Strona 51 z 188 

 

Rzeka Czarna, w niewielkim stopniu przekształcona przez człowieka, stanowi 

doskonale zachowane siedlisko dla takich gatunków jak bóbr Castor fiber, wydra Lutra lutra 

czy trzepla zielona Ophiogomphus cecilia, zaś torfowiska i glinianki na terenie ostoi mają 

znaczenie dla utrzymania zasięgu zalotki większej Leucorrhinia pectoralis na terenie 

województwa.  

 

W granicach obszaru stwierdzono 10 nienaturowych gatunków bezkręgowców  

z Czerwonej Listy. Ostoja jest kluczowa dla zachowania populacji w centralnej  

i południowej Polsce dla dwóch z nich – dostojki akwilonaris Boloria aquoilonaris  

i modraszka bagniczka Vacciniina optilete. Spośród gatunków ptaków wymienionych  

w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej na szczególną uwagę zasługuje cietrzew Tetrao tetrix, 

który w ostoi ma jedne z ostatnich stanowisk lęgowych w regionie12. 

 

Zdjęcie 22 Modraszek bagniczy. Zdjęcie za: Wikipedia.pl 

 

Konecko- Łopuszański Obszar Chronionego Krajobrazu 

Obszar ten położony jest w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego. 

Został utworzony w 2005r., zaś ochroną objęto ponad 98 tys. ha. Leży w obrębie gmin: Ruda 

Maleniecka, Radoszyce, Smyków i Stąporków (w całości) oraz na częściach gmin: Końskie, 

Słupia Konecka, Mniów, Bliżyn, Łopuszno, Piekoszów, Krasocin i Małogoszcz. 

Najważniejsze funkcje Konecko- Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu to 

ochrona źródliskowych obszarów dopływów Pilicy (w tym Czarnej Koneckiej) oraz 

kompleksów leśnych. Najważniejszą ekologiczną funkcją tego obszaru jest ochrona wód 

powierzchniowych i podziemnych, a także funkcja klimatotwórcza i aerosanitarna oraz 

rekreacyjno-turystyczna. Flora obszaru jest mocno zróżnicowana. Blisko połowa powierzchni 

                                                           
12 http://www.natura2000.tbop.org.pl/node/25 
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Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu to kompleksy leśne. W części 

północnej i wschodniej przeważają bory mieszane z jodłą. W okolicach Stąporkowa pojawiają 

się lasy mieszane liściaste typu grąd z udziałem jodły. Zaś na szczytach wydm oraz na ich 

wschodnich zboczach wykształcają się suche bory chrobotkowe. Tereny Konecko-

Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu stanowią też ważny wododziałowy węzeł 

hydrograficzny. Początek biorą tu m.in.: Czarna Konecka, Czarna Włoszczowska, Czarna 

Taraska, Nowa Czarna, Drzewiczka, a także Radomka, Kamienna i Łośna. Na terenie 

Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajdują się również dwa 

rezerwaty: Skałki Piekło pod Niekłaniem oraz Gagaty Sołtykowskie. Oba jednak są położone 

poza terenem Gminy Smyków.  

Mapa nr 4: Obszary chronione na terenie Gminy Smyków 

 

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

Legenda: 

 Rezerwaty 

 Parki Krajobrazowe 

 Parki Narodowe 

 Obszar Chronionego Krajobrazu 

 Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe 
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 Natura 2000 – obszary ptasie 

 Natura 200 Obszary siedliskowe 
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Mapa nr 5: Fragment Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk Dolina Czarnej 

 

Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl/datafile
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1.1.5 Zasoby kulturowe 

Na terenie gminy w granicach każdego sołectwa istnieje po kilka krzyży, figur kultowych 

lub kapliczek, a w tym stosunkowo dużo obiektów pochodzących z okresu XIX i I-szej połowy 

XX wieku. Najcenniejszymi zabytkami na terenie Gminy Smyków są: 

1. Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej 

w Miedzierzy. W skład zespołu wchodzą: 

 Kościół neoromański murowany, wybudowany według projektu architekta Jarosława 

Wojciechowskiego w latach 1907-1913. Zbudowany jest z białego piaskowca, 

marmuru i pokryty blachą miedzianą. Kościół ten został postawiony obok starego 

drewnianego (przeniesiony do innej parafii), z którego wykorzystano wyposażenie 

wnętrza. W głównym ołtarzu jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem  

w srebrnej sukience z XVIII wieku. W bocznych ołtarzach barokowy obraz św. Jana 

Chrzciciela - odnowiony w 1910 r., barokowa płaskorzeźba św. Anny Samotrzeć 

z XVIII wieku oraz Antepedium z malowidłem Matki Boskiej Różańcowej, feretron  

z obrazami Matki Bolesnej i św. Antoniego. W kościele znajdują się również dwie 

ławki barokowe, żyrandol kryształowy, obrazy św. ewangelistów, obraz św. Rocha  

i papieża - z końca XVIII oraz rzeźby: Chrystus Zmartwychwstały z I połowy XVI  

wieku,  Krucyfiks  z  tęczy  z  I  połowy  XVII  wieku, św. Franciszek barokowy, 

2 anioły barokowe, Matka Boska Bolesna i św. Maria Magdalena, monstrancja 

i kielich z XVIII wieku, chrzcielnica kamienna z XVII wieku.  

  

 Zdjęcie 23: Kościół Parafialny Pod Wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w 

Miedzierzy - Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

Kościół ten był restaurowany w 1974 roku. Pierwszy drewniany Kościół p.w. 

św. Stanisława bpa i Anny był wzniesiony w Miedzierzy w 1621 r. z fundacji 
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Stanisława Przerębskiego, starosty opoczyńskiego i radoszyckiego. Konsekrowany był 

w 1685 roku. 

 Plebania z 1880 roku, zbudowana z kamienia i cegły palonej13. 
 

2. Pozostałości Zakładu Górniczo-Metalurgicznego. W skład zakładu wchodzi budynek 

produkcyjny murowany z II połowy XIX wieku, rozbudowany około 1905 r, 

przebudowany na młyn w 1914 r., adaptowany na dom mieszkalny w 1955 r. oraz dom 

murowany z II połowy XIX wieku, przebudowany w 1923 roku. Zachował się również 

budynek administracji, który do 1970 r. był wykorzystywany dla potrzeb służby leśnej. 

Obecnie budynek został przystosowany do potrzeb mieszkalnych. 

3. Kapliczka słupowa Męki Pańskiej z 1840 r. w Stanowiskach, 

4. Kapliczka murowana z 1927 r. w Strażnicy, 

5. Kapliczka murowana z XIX w. w Adamowie oraz kuźnia z 1930 r. 

 

Zdjęcie 24: Kapliczka murowana z 1927 r. w Strażnicy –  

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

 

W poniższej tabeli zestawiono informacje na temat zabytków znajdujących się na 

terenie Gminy Smyków widniejących w rejestrze zabytków województwa świętokrzyskiego. 
 

Tabela 3: Zabytki na terenie Gminy Smyków według nazw i numerów  

figurujące w rejestrze zabytków województwa świętokrzyskiego. 

 

L.p. Miejscowość Nr zabytku 

1. Miedzierza Cmentarz parafialny   nr rej.: 1147 z 25.06.1992 A. 499 

                                                           
13 E. Pluta, Przewodnik po Ziemi Koneckiej, str.129 



Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 

 

Strona 57 z 188 

 

2. 
Miedzierza – 

Rozgół  

Cmentarz epidemiczny  Nr rej.: 1157 z 27.08.1992 A.500 

Źródło: Rejestr zbytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego - 

http://zabkielce.prot.pl/dane/nieruchome.pdf 

 

Miejsca pamięci 

 

1. Pomnik ofiar egzekucji z 1940 roku w Smykowie 

2. Pomnik pamięci pacyfikacji wsi Królewiec i Adamów (usytuowany w Królewcu). 

Tablica ofiar pacyfikacji w 1940 r., znajduje się przy głównym wejściu do Szkoły 

Podstawowej w Królewcu. 

 

Zdjęcie 25: Pomnik ofiar egzekucji z 1940 roku w Smykowie- 

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

http://zabkielce.prot.pl/dane/nieruchome.pdf
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Zdjęcie 26: Pomnik pamięci pacyfikacji wsi Królewiec i Adamów. 

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

3. Cmentarz katolicki - mogiły ofiary wojny 1942-1944 r. 

4. Trawniki - Pomnik żołnierzy AK 1944 r.  

 

 

Zdjęcie 27: Pomnik żołnierzy AK 1944 r. Trawniki - Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. luty 2015r. 
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5. Smyków - cmentarz leśny, miejsce egzekucji zbiorowej. W części frontowej 

cmentarny pomnik z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa, niżej rzeźba orła. 

6. Pokoradz - cmentarz epidemiczny. W 1866 r. w okolicach Miedzierzy panowała 

cholera. Z tego okresu pochodzi śródleśny cmentarz grzebalny na terenie lasów wsi 

Pokoradz. Ilość zmarłych na tę zakaźną chorobę i pogrzebanych w lesie na 

cmentarzysku nie jest znana. Nie są widoczne nagrobki ziemne. 

7. Kozów - mogiła ziemna żołnierza Wehrmachtu z 1945 roku. Grób żołnierski 

znajduje się na terenie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka, Obręb Radoszyce. 

8. Krzyż modrzewiowy stojący przy drodze prowadzącej do leśniczówki Leśnictwa 

Królewiec, upamiętniający miejsce nieistniejącego obecnie wojennego cmentarza, 

na którym w okresie I wojny światowej wojska carskie rozstrzeliwały Polaków.  

Ilość ofiar rozstrzelonych w miejscu upamiętnionym krzyżem nie jest znana. 
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1.2 Sfera społeczna 

1.2.1 Demografia  

 

Według danych Urzędu Gminy Smyków w 2012 r. Gminę zamieszkiwało 3830 osób.  

W kolejnych latach obserwujemy stopniowy wzrost liczby ludności, co obrazuje poniższa 

tabela oraz wykres. Liczba kobiet i mężczyzn w trzech ostatnich latach kształtuje się na 

podobnym poziomie. Średnia gęstość zaludnienia w 2013r. wynosiła 61 osób/km2. 

 

Tabela 4: Struktura ludności na terenie Gminy Smyków w latach 2011-2013 

Struktura ludności Stan na koniec 

roku 2012 

Stan na koniec 

roku 2013 

Stan na koniec 

roku 2014 

Stan ludności ogółem 3830 3831 3846 

Kobiety 1894 1899 1908 

Mężczyźni 1936 1932 1938 

Urodzenia żywe ogółem 43 42 41 

Zgony ogółem 40 36 41 

Przyrost naturalny 3 6 0 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym (0-17 lat) 
840 827 822 

Ludność w wieku produkcyjnym -

Kobiety (18-59 lat)  
1089 1087 1093 

Ludność w wieku produkcyjnym 

Mężczyźni (18-64) 
1313 1315 1328 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 

Kobiety (60 lat i więcej)  
397 406 411 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 

Mężczyźni (65 lat i więcej) 
191 196 192 

Źródło: Urząd Gminy Smyków kwiecień 2015r. 
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Wykres 2: Struktura ludności na terenie Gminy Smyków w latach 2011-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Smyków marzec 2015r. 

 

Tabela 3: Analiza wybranych wskaźników dotyczących ludności dla gmin Powiatu Koneckiego 

  Wskaźnik rozwoju Końskie Stąporków Fałków Gowarczów 
Ruda 

Maleniecka 
Smyków 

Słupia 

Konecka 
Radoszyce 

1. 

Liczba ludności wg GUS 

na 31.12.2010 r.  
37 109 18 206 4 782 4 729 3 289 3 761 3 533 9 288 

Liczba ludności wg GUS 

na 31.12.2013 r. 
36 450 17 917 4 634 4 760 3 231 3 831 3 442 9 161 

Wzrost (+), spadek (-)  -659 -289 -148 31 -58 70 -91 -127 

2. 
Powierzchnia gminy 

[km2] 
250,14 231,67 132,37 100,96 110,05 62,09 105,8 146,64 

3. 

Gęstość zaludnienia 

[os/km2] na 31.12.2010r. 
148 79 36 47 30 61 33 63 

Gęstość zaludnienia 

[os/km2] na 31.12.2013r. 
146 77 35 47 29 61 33 62 

4. 

Średnia gęstość 

zaludnienia dla powiatu 

na 31.12.2010r. 
74 

  Średnia gęstość 

zaludnienia dla powiatu 

na 31.12.2013r. 
73 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl styczeń 2015r. 

 

Z powyższych danych wynika, iż z roku na rok w Gminie Smyków przybywa 

mieszkańców (od roku 2010 przybyło 70 osób). Inaczej sytuacja wygląda w pozostałych 

gminach Powiatu Koneckiego. gdzie (poza gminami Gowarczów i Smyków), co roku 

odnotowujemy spadek liczby ludności.   

Stan na koniec roku
2012

Stan na koniec roku
2013

Stan na koniec roku
2014

3830 3831 3846

1894 1899 19081936 1932 1938

Stan ludności ogółem Kobiety Mężczyźni

http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 5: Struktura wiekowa ludności w poszczególnych miejscowościach na terenie 

Gminy Smyków marzec 2015r. 

L.p. 

Nazwa 

miejscowości 

0-5 6-16 17-25 26-40 41-50 51-60 61-70 

71 i 

więcej Ogółe

m K M K M K M K M K M K M K M K M 

1. ADAMÓW 7 9 17 24 7 9 39 31 6 10 10 12 9 8 10 6 214 

2. CISOWNIK 3 3 8 7 0 4 11 14 1 5 1 4 3 2 9 4 79 

3. STRAŻNICA 5 1 6 3 5 2 6 6 2 3 2 2 6 3 6 4 62 

4. KOZÓW 14 13 30 27 19 22 50 58 13 19 23 17 18 26 27 4 380 

5. KRÓLEWIEC 22 12 27 25 22 29 55 48 20 18 37 29 10 18 12 8 392 

6. 

KRÓLEWIEC 

POPRZECZNY 2 3 8 11 8 13 14 15 10 20 8 9 10 5 14 3 153 

7. 

PIASKI 

KRÓLEWIECKI

E 7 4 14 20 7 9 21 28 19 15 9 6 9 8 7 4 187 

8. ZASTAWIE 4 4 3 8 3 5 10 8 3 4 3 2 2 2 6 1 68 

9. MATYNIÓW 7 11 14 14 10 22 36 22 20 23 8 9 6 6 16 9 233 

10. ŚWINKÓW 2 2 3 4 3 10 10 11 5 8 7 10 3 2 4 5 89 

11. MIEDZIERZA 10 12 22 25 22 30 47 50 20 25 31 25 13 20 28 12 392 

12. POKORADZ 3 0 3 0 3 6 3 6 4 2 2 4 1 3 2 4 46 

13. ROZGÓL 0 1 0 2 4 0 2 2 3 3 2 1 0 1 2 1 24 

14. PRZYŁOGI 12 19 35 21 21 21 51 52 27 30 25 32 20 24 34 18 442 

15. SALATA 4 5 10 13 18 18 24 26 9 5 10 15 9 4 9 5 184 

16. MUSZCZARZ 0 3 2 2 2 4 7 14 2 6 5 2 1 3 3 3 59 

17. SMYKÓW 18 12 40 28 11 34 56 48 29 31 28 26 15 16 19 20 431 

18. STANOWISKA 4 13 10 14 19 24 18 35 16 20 16 18 10 7 18 6 248 

19. TRAWNIKI 1 0 8 2 5 8 10 11 4 5 9 7 0 2 5 3 80 

20. 

WÓLKA 

SMOLANA 2 2 5 1 4 2 4 6 3 2 5 8 3 2 6 5 60 

21. KAWĘCZYN 0 0 1 0 4 5 1 2 4 2 1 7 2 0 4 0 33 

Źródło: Urząd Gminy Smyków marzec 2015r. 

Najliczniejszymi miejscowościami na terenie gminy są Przyłogi, które liczą  

442 mieszkańców oraz Smyków (431 mieszkańców), a także Królewiec i Miedzierza liczące 

po 392 mieszkańców. Najmniej, bo tylko 24 osoby zamieszkuje miejscowość Rozgół. 

 Najważniejszym czynnikiem wpływającym na dynamikę i strukturę rozwoju ludności 

są urodzenia. Przyrost naturalny na terenie Gminy Smyków w ostatnich latach (2011-2013) 

regularnie przyjmował wartości dodatnią w roku 2014 wynosił 0. 
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Wykres 4: Przyrost naturalny w czterech ostatnich latach na terenie Gminy Smyków 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Smyków marzec 2015r. 

 

Wykres 5: Statystyka migracyjna na terenie Gminy Smyków w okresie od 2012r. do 2014r. 

Miejscowość Urodzenia Zgony 
Zameldo

wania 

Wymeldo

wania 

Przemeldo

wania 
Emigracje 

Adamów 6 5 13 1 2 0 

Cisownik, Strażnica 7 3 14 1 0 0 

Kozów 13 15 12 4 7 0 

Królewiec, Królewiec 

Poprzeczny, Piaski 

Królewieckie, Zastawie 

29 19 24 13 27 1 

Matyniów, Świnków 8 13 7 2 13 0 

Miedzierza, Pokoradz, 

Rozgół 
11 21 15 5 12 0 

Przyłogi 17 18 8 10 11 0 

Salata, Muszczarz 8 3 2 3 2 2 

Smyków 13 4 16 14 13 0 

Stanowiska 8 7 6 1 4 0 

Trawniki 0 4 1 3 1 0 

Wólka Smolana, Kawęczyn 3 5 1 0 1 0 

Razem 123 117 109 57 93 3 

 

5

3

6

0

2011

2012

2013

2014

Przyrost naturalny
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Wykres 6: Ruch migracyjny w Gminie Smyków w roku 2012r. – 2014r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl styczeń 2015r. 

 

W ostatnich latach liczba zameldowań na terenie Gminy Smyków była prawie dwukrotnie 

wyższa od wymeldowań, dodatkowo obserwujemy większą liczbę urodzeń niż zgonów. 

Taka sytuacja wpływa na ciągle rosnącą liczbę ludności na terenie gminy. 

Wykres 7: Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl marzec 2015r. 
  

188 183 179 174 176

91 88 86 84 82

146 145 143 142 140

2009 2010 2011 2012 2013

GMINA SMYKÓW POWIAT KONECKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

http://www.stat.gov.pl/


Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 

 

Strona 65 z 188 

 

 

Wykres 8: Liczba osób w wieku produkcyjnym na 1000 mieszkańców  

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl marzec 2015r. 

 

Wykres 9: Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 1000 mieszkańców 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl marzec 2015r. 

  

664 667 666 668 663

413 414 406 399 391

675 674 670 666 662

2009 2010 2011 2012 2013

GMINA SMYKÓW POWIAT KONECKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

147 150 155 158 161

496 498
507 517 527

179
181 187 192 198
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GMINA SMYKÓW POWIAT KONECKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Powyższe wykresy obrazują sytuację demograficzną na terenie Gminy Smyków. W ostatnich 

latach widzimy stopniowy wzrost liczby osób młodych w wieku przedprodukcyjnym oraz 

liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Liczba osób w wieku produkcyjnym raz rośnie raz 

maleje, do 2012 roku obserwowaliśmy stopniowy wzrost. Niewielki spadek można zauważyć 

w ostatnim badanym roku 2013 (minus 5 osób). 
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1.2.2 Poziom wykształcenia 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach wynika, iż na przełomie 

ostatnich lat na terenie powiatu koneckiego udział osób o wykształceniu, co najmniej 

średnim wzrosła z 39,2% (2002) do 46,1%. (2011).  Struktura ludności według poziomu 

wykształcenia różni się w zależności od płci oraz miejsca zamieszkania. W 2011 roku 

spośród ogółu mężczyzn, co 8 osoba ukończyła szkołę wyższą. Znacznie korzystniej w tym 

zakresie przedstawia się sytuacja kobiet. Niemal, co 10 kobieta posiada dyplom ukończenia 

szkoły wyższej. Poniższe wykresy przedstawiają poziom wykształcenia mieszkańców 

powiatu koneckiego w podziale na płeć.  

 

Wykres 10: Liczba mężczyzn na terenie powiatu koneckiego według poziomu wykształcenia 

w roku 2013 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl styczeń 2015r. 

 

 

 

  

http://www.stat.gov.pl/
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Wykres 11: Liczba kobiet na terenie powiatu koneckiego według poziomu wykształcenia  

w roku 2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl styczeń 2015r. 

 

Z analizy powyższych danych wynika, iż w Powiecie Koneckim kobiety częściej niż 

mężczyźni kończą studia wyższe oraz szkoły ogólnokształcące. Mężczyźni natomiast 

w większości posiadają wykształcenie średnie zawodowe oraz zasadnicze zawodowe.  

Wykres 12: Współczynnik skolaryzacji14 brutto szkół podstawowych i gimnazjalnych  

w roku 2013r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl styczeń 2015r. 

  

                                                           
14 Wskaźnik skolaryzacji - jeden z dwóch podstawowych wskaźników stosowanych do badania poziomu 

edukacji. Stopa skolaryzacji to odsetek osób uczących się obliczany w stosunku do liczby ludności w 

określonym przedziale wiekowym, według podziału na odpowiednie etapy kształcenia: 

http://www.stat.gov.pl/
http://www/
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1.2.3  Rynek pracy  
 

Liczba i struktura osób pracujących 

Gmina Smyków jest gminą typowo rolniczą. Dochód z rolnictwa nie stanowi jednak 

jedynego źródła utrzymania. Według danych Urzędu Statystycznego w Kielcach na dzień 

31 grudnia 2013 roku 272 osób zatrudnionych było zarówno w państwowych 

przedsiębiorstwach lub firmach prywatnych zatrudniających co najmniej 9 osób. Z ogólnej 

liczby zatrudnionych w jednostkach gospodarki narodowej 107 osób to jest 39,39 % 

stanowiły kobiety. Liczba osób pracujących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

ma przełomie ostatnich pięciu lat przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 13: Liczba osób pracujących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl styczeń 2015r. 

 

  

http://www/


Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 

 

Strona 70 z 188 

 

Poziom bezrobocia 

Według stanu na 28.02.2015 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich 

 z terenu Gminy Smyków zarejestrowanych było 339 osób bezrobotnych (8,8% ogółu 

mieszkańców) w tym 170 kobiet, co stanowi 50,14% ogółu. Największą liczbę osób 

bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 18-44 lat (257 osób). 

Tabela 6: Ogólne dane dotyczące bezrobocia w Gminie Smyków w latach 2013-2014 

  
2013 2014 

I II III IV I II III IV 

Liczba bezrobotnych 375 332 334 354 347 313 309 291 

w
 t

y
m

 

Kobiety 183 169 183 187 184 159 159 148 

Z prawem do zasiłku 96 87 71 73 82 66 75 79 

B
il

a
n

s 

b
ez

r
o

b
o

tn
y

ch
 Zarejestrowani 136 82 126 107 107 113 124 91 

Zrejestrowane kobiety 55 45 71 51 56 62 60 33 
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia 

ukończenia nauki 
21 20 29 28 12 16 23 19 

Zamieszkali na wsi 375 332 334 354 347 313 310 291 

B
ez

ro
b

o
tn

i 
w

 s
zc

ze
g

ó
ln

ej
 

sy
tu

a
cj

i 
n

a
 r

y
n

k
u

 p
ra

cy
 Niepełnosprawni 21 15 12 15 16 14 15 17 

Do 25 roku życia 71 73 81 83 60 60 63 57 
Długotrwale 

bezrobotni 
193 169 165 186 195 174 162 147 

Powyżej 50 roku życia 72 68 63 73 67 62 49 46 

Bez kwalifikacji 

zawodowych 
121 114 130 137 117 106 98 97 

Bez doświadczenia 

zawodowego 
73 73 78 86 70 75 78 67 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Końskich marzec 2015r. 

Tabela 7: Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych gminach Powiatu Koneckiego stan na 

dzień 28.02.2015r. 

Nazwa Gminy Liczba 

bezrobotnych 

ogółem 

W tym 

kobiety 

Zwolnieni 

z przyczyn 

dotyczących 

zakładu pracy 

Z 

prawem 

do 

zasiłku 

W wieku 

18 – 44 lat 

Bez pracy 

powyżej 

12 m-cy 

Fałków 277 125 12 72 183 91 

Gowarczów 466 264 24 95 312 199 

Końskie 2 746 1 412 202 662 1 867 1 025 

Radoszyce 704 355 30 164 487 277 

Ruda Maleniecka 294 148 15 103 171 103 

Słupia Konecka 123 65 7 27 107 41 

Smyków 339 170 12 92 257 106 

Stąporków 1 850 955 63 377 1 199 703 

Razem 6 799 3 494 365 1 592 4 583 2 545 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Końskich marzec 2015r. 
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Wykres 14: Liczba osób bezrobotnych na terenie Gminy Smyków w latach 2013-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich  

marzec 2015r. 

 

Źródła utrzymania, dochody gospodarstw domowych 

Dochód z rolnictwa stanowi dla mieszkańców Gminy Smyków dodatkowe źródło 

przychodów. Mieszkańcy gminy utrzymują się dzięki pracy zarówno w państwowych 

przedsiębiorstwach jak i firmach prywatnych, niewielka część mieszkańców prowadzi własną 

działalność gospodarczą. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach na 

dzień 31.12.2013r.  dochody ogółem budżetu gminy na jednego mieszkańca wynosiły 

3032,99 zł15 i był on niższy niż w roku 2012 (3360 zł). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

brutto w powiecie koneckim od roku 2009 stopniowo wzrasta w roku 2013 wynosiło 81,40% 

średniej krajowej. 

  

                                                           
15 Dane GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014, 
http://kielce.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_swietokrzyskie/portrety_gmin/powiat_konecki/Smykow.pdf 
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Wykres 15: Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl styczeń 2015r. 

Wykres 16: Dochód gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl styczeń 2015r.  
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1.2.4  Uczestnictwo w kulturze 

 

Animatorem działań o charakterze kulturalnym w Gminie Smyków jest Urząd Gminy 

oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie. Obie te inwestycje organizują szereg imprez 

kulturalnych skierowanych zarówno do osób młodych jak i starszych/samotnych.  

Na terenie gminy w miejscowości Adamów funkcjonuje Prywatne Muzeum 

Ludowe, które zostało powołane do życia w 2006 roku. Muzeum prezentuje szereg wystaw 

związanych z życiem mieszkańców okolicznych wiosek. W Muzeum można zobaczyć stare 

urządzenia sprzęty użytku domowego, maszyny rolnicze, militaria, przyrządy związane z 

kowalstwem  

i tkactwem.  

 

Zdjęcie 28: Prywatne Muzeum Ludowe w Adamowie Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. 

z o.o. luty 2015r. 

 

Animatorami działań kulturalnych są również sami mieszkańcy Gminy Smyków, 

którzy pod egidą Urzędu Gminy organizują spotkania oraz różnego rodzaju wydarzenia 

kulturalne (Dożynki, Dni Strażaka, festyny rodzinne, itp.) Doskonałym tego przykładem są 

mieszkańcy miejscowości Cisownik, którzy od lat organizują Dni Cisownika, na które co 

roku zapraszani są wszyscy obecni i dawni mieszkańcy miejscowości, gminy oraz osoby 

związane 

 i zaprzyjaźnione z miejscowością. 
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Zdjęcie 29: Mieszkańcy Cisownika w tradycyjny sposób – widłami witają uczestników 

projektu „Aktywny sołtys i Zbój Madej – aktywizacja mieszkańców Łagowa i Wąchocka”  

Fot: Stowarzyszenie „Klub Debata Decyzja Działanie” maj 2010r. 
 

Tabela 8: Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej według wieku i rodzaju wykonywanego 

zajęcia 

L.p. Przedział wieku Liczebność Rodzaj wykonywanego 

zajęcia 

Liczebność 

1. 1 – 5 lat 21 Dzieci 28 

2. 6 – 12 lat 57 Uczniowie 169 

3. 13 – 15 lat 77 Studenci 58 

4. 16 – 19 lat 50 Pracownicy umysłowi 59 

5. 20 – 24 lata 58 Robotnicy 6 

6. 25 – 44 lata 163 Rolnicy 14 

7. 45 – 60 lat 60 Inni zatrudnieni 50 

8. 60 lat i więcej 4 Emeryci, renciści 7 

9. -   Pozostali, niezatrudnieni 99 
Źródło: Urząd Gminy Smyków marzec 2015r. 

Gminna Biblioteka Publiczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 

9:30-17:30. Na dzień 28.02.2015r. biblioteka posiadała 14 802 wolumiów. Jako instytucja 

kultury od lat organizuje zajęcia dla mieszkańców gminy (Ferie dla Dzieci, spotkania 

autorskie, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki). Liczba osób czytających na terenie 

gminy z roku na rok wzrasta co obrazuje poniższy wykres.  
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Wykres 17: Liczba czytelników w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl marzec 2015r. 
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1.2.5 Organizacje pozarządowe 

Obecnie na terenie Gminy Smyków funkcjonuje 10 organizacji społecznych (pozarządowych  

i grup nieformalnych): 

 4 stowarzyszenia, 

 4 ochotnicze straże pożarne, 

 2 zespoły ludowe. 

 

Organizacje te wymagają wsparcia zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym. 

Poniższa tabela przedstawia wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy 

Smyków. 

 

Tabela 9: Wykaz stowarzyszeń działających na terenie Gminy – stan na 26.03.2015r. 

L.p. Nazwa organizacji Adres siedziby (o ile 

posiada) 

Data rejestracji  

1. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Miedzierzy 

Miedzierza 23 1927r. 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Królewcu 

Królewiec 1985 r. 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Kozowie 

Kozów 2002r. 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w  

Przyłogach  

Przyłogi 1956r. 

5. Stowarzyszenie Przyjaciół 

Gminy Smyków 

Smyków 91 2007r. 

6. Stowarzyszenie Krzewienia 

Kultury „ Smykovia  

Smyków 91 2013r. 

 

7. Stowarzyszenie Klub Sportowy 

Smyków 

Smyków 91 2014r.  

8. Stowarzyszenie Wspólnota 

Smykowska  

Przyłogi 147 2014r.  

9. Zespół Smykovia – w ramach struktury Stowarzyszenia Krzewienia Kultury 

„Smykovia” 

10. Zespół dziecięcy Szkoły Podstawowej w Królewcu „Królewiaczki” w ramach 

struktury szkoły 
Źródło: Urząd Gminy Smyków marzec 2015r. 
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1.3 Sfera gospodarcza 

1.3.1  Główni pracodawcy 

Na terenie gminy Smyków przeważają zakłady małe, zatrudniające do kilku – 

kilkunastu pracowników. Największymi zakładami znajdującymi się na terenie gminy są 

m.in.: 

1. BUDAR Budownictwo Drogowe Sp. z o.o. 

2. Feniks Sp. z o.o. w Adamowie 

3. Ubojnia Drobiu EUROQR Sp. z o.o. w Salacie, 

4. "Janex. PUPH. Momot J." (Tartak w Stanowiskach), 

5. Janusz Grochowski Piekarnia „GROCHLEB” z Kozowa, 

6. Zakład Piekarniczy Stanisław Dróżdż i s-ka, PPUH MADR Stanisław Dróżdż, 

7. Rafał Guldziński P.H.U. „ELBUD” 

8. PPHU Zofix w Adamowie. 

 

Mieszkańcy Gminy Smyków znajdują również zatrudnienie w jednostkach budżetowych: 

Urzędzie Gminy, placówkach edukacyjnych. Rolnictwo jest dodatkowym źródłem dochodów 

dla mieszkańców gminy. Wg danych GUS w gminie Smyków na koniec 2013 r. w systemie 

regon zarejestrowanych było 248 podmiotów gospodarczych. Najwięcej jednostek 

gospodarczych zajmuje się działalnością budowlaną – 77.  
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1.3.2  Struktura podstawowych branż gospodarki 

Gmina Smyków pod względem gospodarczym ma charakter leśno-rolniczy. Na jej 

terenie występują przeważnie gleby V i VI klasy bonitacyjnej. Użytki rolne stanowią 44,7% 

powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 52,2 % powierzchni. W gminie średnia powierzchnia 

gospodarstwa rolnego wynosi 3,5 ha, w których działalność rolnicza stanowi przeważnie 

dodatkowe źródło utrzymania. 

Wykres 18: Rodzaje gruntów na terenie gminy Smyków 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Smyków marzec 2015r 

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.  

Tabela 10: Rodzaje gruntów na terenie Gminy Smyków z podziałem na sołectwa 

Obręb Grunty orne Łąki pastwiska Sady Grunty 

zwolnione 

Adamów 97,8105 101,732 0,44 12,9837 

Cisownik 65,6538 71,6588   31,1319 

Królewiec 285,5402 226,3983 0,6914 23,8338 

Miedzierza 192,2681 96,2066 1,02 12,6146 

Matyniów 109,6787 68,176   13,1287 

Przyłogi 232,0635 96,7507 1,34 25,2317 

Smyków 110,6025 66,9739 0,5 4,9975 
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Stanowiska 141,7895 39,2909 0,26 0,17 

Trawniki 34,627 18,995   0,6971 

Wólka Smolana 36,7669 21,7515   10,8499 

Salata 164,1682 52,3308 4,5845 4,0188 

Kozów 87,6612 56,1847 0,45 3,186 

RAZEM 1558,6301 916,4492 9,2859 142,8437 

Źródło: Urząd Gminy Smyków marzec 2015r 

Na terenie gminy znajduje się tylko jedno gospodarstwo agroturystyczne COYOACAN 

Gospodarstwo Agroturystyczne Ewa i Piotr Czarkowscy (Smyków 72, 26-212 Smyków). 

Gospodarstwo czynne jest sezonowo w okresie od kwietnia do października. Obiekt jest 

przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W gospodarstwie jest ogród kwiatowy 

z ławeczkami i oczkiem wodnym oraz plac zabaw dla dzieci. Są również zwierzęta: kozy, psy 

i kuce16. .  

Słabo rozwinięta jest branża gastronomiczna na terenie gminy. Obecnie funkcjonują 

tylko dwa obiekty gastronomiczne: Pizzeria Arturro (Miedzierza 65 26-212 Smyków) oraz 

Bar przy stacji paliw w miejscowości Salata. Na terenie gminy znajduje się również „Sala 

Bankietowa Pod Wiatrakami" zlokalizowana w miejscowości Królewiec, Sala Bankietowa w 

Miedzierzy oraz kilka małych sklepików spożywczych. 

Tabela 11: Struktura podmiotów gospodarczych w Gminie Smyków w latach 2012-2013 

Wyszczególnienie 2012 2013 

Sektor 

publiczny 

Państwowe i samorządowe jednostki 

prawa budżetowego  ogółem 

 

7 

 

7 

Sektor 

prywatny 

 

Osoby  fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą 
223 209 

Spółki handlowe 2 3 

Spółki handlowe z  udziałem kapitału 

zagranicznego 
0 

0 

 

Spółka cywilna 9 9 

Spółdzielnie 0 0 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl marzec 2015r.  

                                                           
16 http://agro.sodr.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=33 

http://www.baza-firm.com.pl/firmy/Smyk%C3%B3w/
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1.3.3  Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych 

w poszczególnych sektorach 

  

Na terenie gminy Smyków na koniec 2014 roku zarejestrowanych było 170 przedsiębiorstw. 

Tabela poniżej prezentuje dane na temat liczby podmiotów gospodarczych w okresie od 1992 

do 2014 roku. 
 

Tabela 12: Liczba przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Smyków w latach 1992 -2014 

Rok Liczba zarejestrowanych 

przedsiębiorców 

Liczba 

wyrejestrowanych 

przedsiębiorców 

Liczba przedsiębiorców 

figurujących w ewidencji na 

koniec roku 

1992 25 11 60 

1993 23 17 66 

1994 53 27 92 

1995 50 39 103 

1996 60 50 113 

1997 41 32 122 

1998 53 30 145 

1999 29 42 132 

2000 34 25 141 

2001 44 32 153 

2002 20 22 151 

2003 16 17 150 

2004 18 40 128 

2005 23 20 131 

2006 18 23 126 

2007 30 18 138 

2008 26 21 143 

2009 33 13 163 

2010 21 11 173 

2011 28 35 166 

2012 30 26 170 

2013 21 27 164 

2014 28 22 170 

Źródło: Urząd Gminy Smyków marzec 2015r. 

 

Z tabeli wynika, iż największa liczba przedsiębiorstw figurowała w ewidencji  

w ostatnich latach: 2012, 2014. Według danych GUS w Kielcach na dzień 31.12.2013r. do 

rejestru REGON było wpisanych 248 podmiotów gospodarczych z terenu gminy Smyków. 
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Wykres 19: Podmioty Gospodarki Narodowej wpisane do rejestru REGON w 2013r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl styczeń 2015r. 

Według danych Urzędu Statystycznego w Kielcach na dzień 31 grudnia 2013 roku  

272 osoby zatrudnione były zarówno w państwowych przedsiębiorstwach lub firmach 

prywatnych, zatrudniających, co najmniej 9 osób. Z ogólnej liczby (272 osób) zatrudnionych  

w jednostkach gospodarki narodowej - 107 osób to jest 39,39 % stanowiły kobiety. 

Wykres 20: Liczba osób pracujących na terenie Gminy Smyków z podziałem na płeć 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl styczeń 2015r. 
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1.4  Infrastruktura techniczna 

Wśród zasobów technicznych każdego samorządu wymienić można m.in. 

infrastrukturę drogową, wodociągową, sanitarną, gazową, zaopatrzenia w ciepło czy energię 

elektryczną. W tej części Strategii nawiązano również do mieszkalnictwa, gospodarki 

odpadami, zaopatrzenia w energię elektryczną, dostępności usług telekomunikacyjnych oraz 

transportu i komunikacji. 
 

1.4.1  Mieszkalnictwo 

Na terenie gminy zlokalizowanych jest według danych na koniec 2013 roku 1226 mieszkań, 

w których znajduje się 4288 izb. Oznacza to, ze uśredniając, każde mieszkanie składa się  

z 3,4 izby. Wszystkie mieszkania zlokalizowane na terenie Gminy Smyków mają łączną 

powierzchnie użytkową 93 720 m², a przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 

76,4 m². Na terenie gminy nie ma lokali socjalnych. Według danych GUS na dzień 

31.12.2013r.: 

 798 mieszkań posiada łazienkę  

 755 wyposażone jest w centralne ogrzewanie, 

 1067 mieszkań podpięta jest do wodociągu.  

Zmiany w ilości mieszkań na terenie Gminy Smyków w latach 2010 – 2013 

przedstawia poniższy wykres: 

 

Wykres 21: Liczba mieszkań na terenie Gminy Smyków w okresie 2010-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl styczeń 2015r.  
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1.4.2  Sieć komunikacyjna 

Przez teren gminy przebiegają drogi o różnym zasięgu administracyjnym (od dróg 

krajowych nr 74 - do gminnych). Brak jest w Gminie dróg o zasięgu wojewódzkim. Poniższe 

tabele prezentuj szczegółowo informacje na temat dróg na terenie Gminy Smyków. 

 

Tabela 13: Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Smyków 

L.p. 
Aktualny numer 

drogi 
Nazwa drogi 

Długość na terenie 

Gminy [m] 

1. 0401 T 

Stąporków- Smyków- Radoszyce- 

Włoszczowa 11 087 

2. 0457 T Piekło- Kawęczyn- Miedzierza 3 431 

3. 0458 T Sielpia - Barak 3 202 

4. 0459 T Barak -Miedzierza- Smyków 3 960 

5. 0460 T Miedzierza- Cisownik- Przyłogi 5 140 

6. 0461 T Miedzierza- Matyniów- Przyłogi  5 000 

7. 0462 T Matyniów- Adamów 3 356 

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

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

10. 0471 T Stanowiska-Kłucko-Filipy 2 350 

 

Razem w metrach 41 596 

Razem w kilometrach 41,59 
Źródło: Urząd Gminy Smyków marzec 2015r. 

Tabela 14: Wykaz dróg gminnych na terenie Gminy Smyków 

L.p. 
Aktualny numer 

drogi 
Nazwa drogi 

Długość na terenie 

Gminy 

1. 382001 T Przyłogi- Cisownik- granica gminy 1720 

2. 382002 T Kawęczyn- granica gminy 2850 

3. 382003 T Miedzierza- Pokoradz 800 

4. 382004 T 

Miedzierza- Wólka Smolana- granica 

gminy 4000 

5. 382005 T Miedzierza- Rozgół 900 

6. 382006 T 

Salata- granica gminy(w kier. Miejsc. 

Zazdrość) 1850 

7. 382007 T Salata- Muszczarz- granica gminy 1250 

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

9. 382009 T 

Granica gminy- Stanowiska- gr. Gminy, 

gr. Gminy Kozów 2150 

10. 382010 T Matyniów- Sachalin 950 

11. 382011 T 

Piaski Królewieckie- Trawniki- granica 

gminy 2714 

12. 382012 T Rozgół- Pokoradz 2450 

13. 382013 T Salata- Zastawie- Królewiec Poprzeczny 1460 
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14. 382014 T Zastawie/przez wieś/-granica gminy 914 

15. 382015 T Kozów- Komorniki 660 

16. 382016 T Salata- Pociejów- granica gminy 400 

17. 382017 T Znajoma- Przyłogi 670 

18. 382018 T Adamów- Przyłogi 1200 

19. 382019 T Piaski Królewieckie- granica gminy 300 

20. 382020 T Stanowiska- Dąbrówki- granica gminy 680 

21. 382021 T Matyniów- Piaski 500 

22. 382022 T Stanowiska- Podłazie 300 

23. 382023 T Muszczarz- granica gminy 300 

 

Razem w metrach 31 233 

Razem w kilometrach 31,23 
Źródło: Urząd Gminy Smyków marzec 2015r 

Mapa nr 6: Przebieg dróg na terenie gminy Smyków 
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1.4.3  Wodociągi 

Głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze 

na terenie gminy Smyków są wody podziemne. Do zbiorowego zaopatrzenia wykorzystywane 

są przede wszystkim wody poziomu jurajsko-triasowego i triasowego. Wody poziomu 

czwartorzędowego wykorzystywane są w znacznie mniejszej ilości i to głównie przez 

indywidualnych odbiorców.  
 

Tabela 15: Zestawienie zasobów wód głównych użytkowych poziomów wodonośnych oraz 

poboru wody na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w gminie Smyków. 

Lokalizacja 

ujęcia 

Ilość 

studni na 

ujęciu 

Zasięg wodociągu Ujęty  

poziom  

wodonoś

ny 

Qmax.godz. 

[m3/h] 

Przyłogi 

stare ujęcie 

3 Przyłogi, Strażnica, Komorniki, 

Cisownik, Znajoma, Trawniki, Piaski 

Królewieckie, Królewiec, Królewiec 

Poprzeczny, Zastawie, Adamów, 

Matyniów, Rozgół, Miedzierza, 

Świnków, Kawęczyn, Wólka 

Smolana, Pokoradz, Smyków, Ostre 

Górki, Muszczarz, Salata 

J1-T3 St. 2 – 19,2 

St. 3 – 21,6 

Przyłogi 

nowe ujęcie 

3 T3 St. I –8,0  

St. II – 12,0 

St. III – 12,0 

Stanowiska 2 Stanowiska, Kozów T1 St. 1 – 4,5 

St. 2 – 3,2 
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2010-2017  
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Długość sieci czynnej rozdzielczej wynosi około 68,78 km, a liczba gospodarstw 

podłączonych do sieci wodociągowej – 1077 [szt.] . Stopień zwodociągowania Gminy 

Smyków wynosi 100 %. 

 

Tabela 16: Sieć wodociągowa w Gminie Smyków 

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 

17 Rozgół 1,6 

18 Kawęczyn 1,2 

19 Wólka Smolana 1,3 

20 Pokoradz 3,4 

21 Cisownik 2,6 
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Smyków na lata 2007 – 2015 

 

Na terenie gminy znajduje się również kilka studni głębinowych, lecz nie są one 

eksploatowane.  

Tabela 17 Wskaźniki zwodociągowania Gminy Smyków 

Wskaźniki zwodociągowania w Gminie Smyków 

L.p. Wyszczególnienie Jednostk

a miary 

stan na dzień 

31.12.2014 

1. Wskaźnik zwodociągowania gminy17 % 98 

2. Długość sieci wodociągowej rozdzielczej km 68,76 

3. Podłączenia wodociągowe prowadzące do budynków 

mieszkalnych 

szt. 1077 

4. Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych m3/mies

zk./rok 

19 

Źródło: dane Urzędu Gminy Smyków na 31.03.2015r.   

                                                           
17 Wskaźnik zwodociągowania oznacza stosunek liczby mieszkańców korzystających z wody wodociągowej do 

ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %. 
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1.4.4 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

 

Gmina Smyków na koniec 2014r. jest skanalizowania w 27%, zaś długość sieci 

kanalizacyjnej wynosi ponad 15 kilometrów.  

 

Tabela 18 Wykaz wskaźników dotyczącej kanalizacji sanitarnej występującej na terenie Gminy 

Smyków 

Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 

Stan na 

31.12. 2014 

Wskaźnik skanalizowania gminy18 % 27 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej km 15,27 

Podłączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych szt. 259 

Ilość zbiorników bezodpływowych na ścieki szt. 609 

Ścieki odprowadzane do kanalizacji 
m3 

/mieszk./rok 
17 474 

Źródło: dane Urzędu Gminy Smyków na 31.03.2015r. 

 

W 2011 roku została oddana oczyszczalnia ścieków w Miedzierzy. Oczyszczalnia ma 

możliwość oczyszczania dziennie 150 m3 sześciennych ścieków. 

 

Wykres 22: Zmieszane odpady komunalne zbierane w ciągu roku na terenie Gminy Smyków 

 

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014 

  

                                                           
18 Wskaźnik skanalizowania gminy oznacza stosunek liczny mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacji 

do ogólnej liczby. 



Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 

 

Strona 88 z 188 

 

 

Zdjęcie 30: Oczyszczalnia ścieków w Miedzierzy. Źródło:  

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

 

Wykres 23: Korzystający z instalacji w % ogółu ludności w latach 2010-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl styczeń 2015r.  

Tabela 19 Oczyszczalnie ścieków komunalnych działających na terenie Gminy Smyków 

Oczyszczanie ścieków komunalnych – stan  na 31.12.2014 

Nazwa/lokalizacja 

RLM 

(liczba) Dociążenie % 

Oczyszczalnia ścieków w Miedzierzy 1900 49 

Źródło: dane Urzędu Gminy Smyków na 31.03.2015r. 
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Gospodarka odpadami 

Od 2012r. gospodarka odpadami komunalnymi oparta jest na selektywnej zbiórce 

odpadów, która ma zapewnić osiągnięcie wymaganych prawem unijnych odpowiednich 

poziomów odzysku i recyklingu oraz ograniczyć ilość odpadów przekazywanych do 

składowania.  

Nowymi zasadami gospodarowania odpadami objęte są wszystkie nieruchomości 

zamieszkałe tj. domy jednorodzinne i wielorodzinne. Zgodnie ze złożoną deklaracją 

mieszkańcy budynków uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami do gminy.  

Nieruchomości typu sklepy, szkoły na terenie których powstają odpady komunalne nie 

zostały objęte systemem – nie uiszczają opłat do gminy, zawierają we własnym zakresie 

umowy z przedsiębiorcami zajmującymi się wywozem odpadów - na świadczenie usług.  

Zorganizowaną zbiórką odpadów objętych jest 100% nieruchomości zamieszkałych. Na 

terenie gminy znajdują się również pojemniki o pojemności 1,1 m3 w istniejących szkołach  

i obiektach użyteczności publicznej, z których odpady odbierane są raz w miesiącu. W gminie 

prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych (makulatura, szkło  

i tworzywa sztuczne).  

Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości zamieszkałych służą pojemniki wolnostojące o pojemności 120 l. W 

przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielorodzinnymi – pojemniki 

wielorodzinne, które zapewniają pojemność stanowiącą minimum iloczyn 120 litrów i liczby 

lokali w tym budynku.  

Do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych służą worki o pojemności 120 litrów 

w następującej kolorystyce: 

 kolor niebieski (papier i tektura), 

 kolor żółty (tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe), 

 kolor zielony (szkło bezbarwne i kolorowe), 

 kolor brązowy (odpady ulegające biodegradacji).  

Zarówno odpady zmieszane jak i selektywne odbierane są 1  raz w miesiącu zgodnie  

z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości. Ponadto na terenie gminy Smyków 

organizowana jest zbiórka sprzętu AGD i RTV oraz odpadów wielkogabarytowych oraz 

zużytych opon. Odpady te odbierane od mieszkańców w formie wystawki dwa razy w roku 

wiosną i jesienią, bezpłatnie w wyznaczonym terminie.  

.  
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1.4.5 Energia 

  

Gmina Smyków podlega obsłudze PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-

Kamienna Rejon Energetyczny Końskie. Na terenie gminy działają dwie elektrownie 

wiatrowe: 

 w Miedzierzy o mocy 2,5 MW – 10 masztów o wysokości 28 m i średnicy 2,4 m  

z turbinami wiatrowymi  25 m o mocy 250 kW każda; 

 w Salacie przy stacji paliw – 3 maszty. 

Jeśli chodzi o ogrzewanie wciąż przeważa, jako paliwo węgiel kamienny, głównie ze względu 

na wysokie ceny oleju opałowego i brak dostępności do sieci gazowych.  

 Największe szanse rozwoju posiada obecnie energetyczne wykorzystywanie biomasy 

(drewno z szybko rosnących drzew i krzewów, słomy zbóż i rzepaku). Coraz popularniejsze 

w domach jednorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej stają się piece na 

biomasę. Produkcja eko-paliw jest ogromną szansą dla terenów wiejskich i w bilansie 

kosztów i korzyści jest opłacalna w całym systemie gospodarczym.   

Dostęp do automatycznej centrali telefonicznej posiadają wszystkie miejscowości 

w Gminie. Gospodarstwa indywidualne korzystają głównie z sieci telefonicznej 

Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz usług telefonii komórkowych wszystkich sieci.  
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1.4.6 Mienie komunalne 

Na dzień 31.12.2014r. Gmina Smyków posiada grunty własne skomunalizowane i nabyte 

aktami notarialnymi o łącznej powierzchni 35,80 ha. Powierzchnia 35,80 ha obejmuje grunty, 

według ich przeznaczenia użytkowego tj.: 

1. Użytki rolne 9,4547 ha, w tym: 

 grunty orne – 4,4228 ha 

 łąki trwałe – 2,9943 ha 

 pastwiska – 1,6176 ha   

 grunty rolne zabudowane – 0,4200 ha 

2. Grunty pod wodami 0,1326 ha 

 rowy – 0,07 ha 

 wody stojące – 0,0626 ha 

3. Nieużytki 0,2056 ha 

4. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 17,8390 ha, w tym: 

 lasy – 16,2224 ha 

 grunty zadrzewione i zakrzewione - 1,6166 ha 

5. Grunty zabudowane i zurbanizowane – 8,1695 ha, w tym: 

 Inne tereny zabudowane – 5,7887 ha 

 tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 2,0173 ha 

 drogi – 0,3635 ha 

 

W posiadaniu Gminy znajdują się również 2 budynki mieszkalne (w miejscowości Smyków) 

oraz 18 budynków niemieszkalnych. 

 

W skład budynków niemieszkalnych wchodzą: 

 budynek użyteczności kulturalno-społecznej – świetlica wiejska w Miedzierzy z 

częścią dla OSP Miedzierza,   

 budynek użyteczności kulturalno – społecznej – świetlica wiejska w Królewcu z 

częścią dla OSP Przyłogi, 

 budynek użyteczności kulturalno – społecznej – świetlica wiejska w Przyłogach  

z częścią dla OSP Królewiec,  

 budynek użyteczności kulturalno – społecznej – świetlica wiejska w Kozowie 

z częścią dla OSP Kozów, 
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 budynek  sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królewcu, 

 budynek sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miedzierzy, 

 budynek Zespołu Szkół w Miedzierzy, 

 budynek Szkoły Podstawowej w Królewcu, 

 budynek Ośrodka Zdrowia w Przyłogach, 

 budynek wielofunkcyjny w Smykowie  ( Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Biblioteka 

Publiczna, GOPS, Bank Spółdzielczy, Apteka, Poczta, Telekomunikacja), 

 budynek stacji wodociągowej w Przyłogach 

 budynek stacji wodociągowej w Stanowiskach, 

 budynek po byłej lecznicy zwierząt (agronomówka), 

 Świetlica Wiejska w Smykowie, 

 budynek biurowy po byłym Urzędzie Gminy w Smykowie nr 109, 

 kontenerowy przy zespole boisk sportowych Orlik w Smykowie, 

 budynek oczyszczalni ścieków w Miedzierzy. 

 

Gmina Smyków część gruntów dzierżawi nieodpłatnie, co obrazuje poniższa tabele. 

 

Tabela 20: Grunty w nieodpłatnym użytkowaniu 

L.p. Numer działki Obręb Powierzchnia 

[ha] 

Użytkownicy 

1 143 Królewiec 1,32 Szkoła Podstawowa w Królewcu 

(trwały zarząd) 

2. 257 Miedzierza 2,00 Zespół Szkół w Miedzierzy (trwały 

zarząd) 

3. 759 Miedzierza 0,17 OSP Miedzierza 

4. 552 Przyłogi 0,64 OSP Przyłogi (0,50 ha), SPZOZ 

Smyków (0,14 ha) 

5. 142/1 Kozów 0,35 OSP Kozów 

6. 363/3 Królewiec 0,34 OSP Królewiec ( 0,1785 ha), świetlica 

środowiskowa ( 0,1615 ha) 

7. 127/5; 127/6 Smyków 0,1467 SPZOZ Smyków 

    Razem 4,9667 
Źródło: Urząd Gminy Smyków marzec 2015r. 
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1.5  Infrastruktura społeczna 

1.5.1  Edukacja 

Na terenie Gminy Smyków funkcjonuje zespół szkół oraz jedna szkoła podstawowa oraz dwa 

punkty przedszkolne. W poniższych tabelach przedstawiono szczegółowe informacje na temat 

poszczególnych placówek.  

 

Tabela 21: Wykaz szkół oraz liczba uczniów w poszczególnych szkołach na terenie gminy 

Smyków 

Lp. Szkoła Adres  Liczba 

uczniów 

Liczba 

nauczycieli 

Liczba 

etatów 

1. Szkoła Podstawowa w 

Królewcu 

Królewiec 14,  

26-212 Smyków 
158 17 15,15 

2. Zespół Szkół w Miedzierzy  

Szkoła Podstawowa w 

Miedzierzy  

Miedzierza 79, 

26-212 Smyków 
94 

30 
 

27,59 
3. Zespół Szkół w Miedzierzy  

Gimnazjum w Miedzierzy 

Miedzierza 79, 

26-212 Smyków 
122 

Źródło: Urząd Gminy Smyków marzec 2015r. 
 

Tabela 22: Wykaz Punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Smyków 

Lp. Przedszkola   Adres  

1 Punkt Przedszkolny w 

Królewcu 

Królewiec 14, 26-212 Smyków 

2 Punkt Przedszkolny w 

Miedzierzy 

Miedzierza 79, 26-212 Smyków 

Źródło: Urząd Gminy Smyków marzec 2015r. 

 

Tabela 23: Wyposażenie szkół na terenie Gminy Smyków 

 Wyposażenie szkół na terenie Gminy Smyków Liczba sal 

lekcyjnych  Sala komputerowa Sala sportowa/ hala Pracownia 

językowa 

Szkoła 

Podstawowa w 

Królewcu 

(12 stacji roboczych, 1 

serwer, 1 skaner, 1 

projektor, 1 drukarka 

laserowa) 

4 stoły do tenisa, 6 wózków na piłki, 

kozioł, skrzynia, 2 odskocznie, płotki 

20 szt, zestaw do skoku wzwyż, 

materace-30 szt, 3 zestawy do 

siatkówki, równoważnia, zestaw do 

hokeja, 2 komplety strojów 

gimnastycznych, piłki do nogi- 15 szt, 

piłki do ręcznej – 15 szt, piłki do 

siatkówki -15 szt, piłki do kosza-15 

szt, zestaw klocków, pachołki – 6 szt, 

tyczki slalomowe – 4, rakietki do 

badmintona- 20 szt, rakietki do tenisa 

stołowego -14szt, pompka do piłek – 1 

szt, zestaw do udzielania pierwszej 

pomocy, drążek do ćwiczeń 

1 laptop, 1 

magnetofon, pulpit 

sterujący pracownią, 

24 stanowiska dla 

uczniów, tablica 

interaktywna, 

projektor 

12 klas + 

świetlica 
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gimnastycznych, zestaw drewniany do 

ćwiczeń, 4 bramki do piłki ręcznej, 2 

bramki do mini piłki ręcznej, drabinki 

– 15 szt, 10 ławeczek, piłki lekarskie - 

15 szt, kula hop- 10 szt, skakanki – 20 

szt, zestawy do koszykówki -6 szt, 

liny do wspinaczki -1, drabinka do 

wspinaczki-1, 2 komplety strojów,  

piłki do nogi -15 szt, piłki do ręcznej – 

15 szt 

Zespół Szkół w 

Miedzierzy 

(28 komputerów dla 

uczniów, 1 stanowisko 

pracy (komputer) dla 

nauczyciela języka 

angielskiego + panel 

językowy, 1 stanowisko 

pracy (komputer)  dla 

nauczyciela informatyki 

, tablicę interaktywną, 

skaner, drukarkę, 

słuchawki do nauki 

języka) 

ławki gimnastyczne-4 szt. sprzęt 

gimnastyczny: kółka gimnastyczne 

szt. 1, drabinki gimnastyczne, drążek 

gimnastyczny szt.1, skrzynka 

gimnastyczna –szt. 2, kozioł 

gimnastyczny szt. 2, równoważnia szt. 

1, poręcze gimnastyczne szt. 1, 

przyrząd do skoku wzwyż tj. materac, 

kołdra, stojaki, poprzeczki ( 2szt.). 

kosz na piłki szt. 2, siatki na piłki szt. 

1, bramki do gier zespołowych z 

założonymi siatkami (szt.2), liny 

gimnastyczne szt.2, kraty 

gimnastyczne szt.2, kosz do gry w 

piłkę koszykową szt. 2, słupki do gry 

w piłkę siatkową szt. 2, stoły do tenisa 

4 szt. 

 
14 

Źródło: Urząd Gminy Smyków marzec 2015r. 

 

W obu szkołach znajdują się biblioteki szkolne oraz boiska zlokalizowane w pobliżu 

budynków stołówki szkolne.  

 

 

Zdjęcie 31: Szkoła Podstawowa w Królewcu Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. luty 2015r. 
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Wykres 24: Liczba uczniów na terenie Gminy Smyków 

 

Źródło: Na podstawie danych Urzędu Gminy 2015 r. 

 

Według danych Urzędu Gminy wynika iż  na terenie Gminy Smyków z roku na rok liczba 

dzieci w przedszkolach maleje, natomiast liczba dzieci w szkołach podstawowych utrzymuje 

się na jednakowym poziomie. Pomimo tendencji spadkowej w ostatnich latach liczby 

uczniów w gimnazjach w ostatnim roku szkolnym 2014/2015 liczba uczniów znacznie 

wzrosła.  

Poniższe tabele przedstawiają wyniki z egzaminów gimnazjalnych i klas 6 przeprowadzonych 

na terenie Gminy Smyków w 2014r. Wyniki klas 6 w roku 2014 były niższe od średniej 

powiatowej i wojewódzkiej. Analiza wyników egzaminów oraz zasobów szkół pozwala 

stwierdzić, iż szkoły na terenie gminy potrzebują wsparcia zarówno  

w formie organizacji dodatkowych zajęć jak i doposażenia szkół.  

 

Tabela 24: Wyniki szkół ze sprawdzianu klas 6 w 2014r. 

Szkoła 

w szkole 

G
m

in
ie

 

P
o

w
ie

c
ie

 

W
o

je
w

ó

d
zt

w
ie

 

K
ra

ju
 

Liczba 

zdających 
Wyniki egzaminu w % punktów 

Szkoła Podstawowa 

w Miedzierzy 12 650 635 654 646 646 

Szkoła Podstawowa 

w Królewcu 27 628 635 654 646 646 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi marzec 2015r. 

2011/2013 2012/2013 2013/2014 2014/2015

249 239 231
252

118 116
120 122

108
117

98
88

Uczniowie szkół podstawowych Uczniowie szkół gimnazjalnych

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
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Tabela 25: Wyniki szkół ze sprawdzianu gimnazjalnego w 2014r. 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi marzec 2015r. 

 

Zdjęcie 32: Zespół Szkół w Miedzierzy Fot: GARCZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. luty 2015r. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rozkład krajowy wyników 

4% 7% 12% 17% 20% 17% 12% 7% 4% 

Liczba uczniów w szkole według wyników 

Niskie Średnie Wysokie 

 

 

 

 

Gimnazjum w 

Miedzierzy 

Język polski 1 6 6 4 10 4 1     

Historia 

i WOS 
  1 7 3 10 5 3 3   

Matematyka 1   2 4 18 5 1 1   

Przedmioty 

przyrodnicze 
  1 1 4 9 11 3 1 2 

Język 

angielski PP 
  2 7 3 12 6   1   

Język 

niemiecki PP 
            1     
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1.5.2  Infrastruktura sportowa 

Na terenie gminy znajduje się aż 6 boisk wielofunkcyjnych, które są ogólnodostępne.  

W miejscowości Smyków znajduje się boisko typu ORLIK. Wszystkie boiska są obiektami 

stosunkowo nowymi, które wymagają prac związanych z utrzymaniem.  

 

 

Zdjęcie 33: Wielofunkcyjne boisko sportowe ORLIK w Smykowie luty 2015r. 

Fot: GARCZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

 

Tabela 26: Wykaz boisk z terenu Gminy Smyków 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: Urząd Gminy Smyków marzec 2015r. 

  

L.p. Lokalizacja boisk sportowych 

1. Boisko wielofunkcyjne ogólnodostępne przy Gimnazjum w 

Miedzierzy 

2. ORLIK 2012 Zespół Boisk Sportowych 

3. Boisko wielofunkcyjne ogólnodostępne przy Szkole Podstawowej 

w Królewcu 

4. Boisko wielofunkcyjne ogólnodostępne w Stanowiskach 

5. 
Boisko wielofunkcyjne ogólnodostępne w Salacie 

6. 
Boisko wielofunkcyjne ogólnodostępne w Przyłogach  
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1.5.3 Kultura 
 

Na terenie gminy funkcjonują 4 świetlice wiejskie: w Miedzierzy, Królewcu, Przyłogach  

i Smykowie. W połowie 2015 roku została oddana w użytkowanie kolejna świetlica  

w Kozowie. Głównymi zadaniami świetlic jest: 

- troska o wychowanie dzieci, 

- zapewnienie dzieciom i młodzieży miejsca do spędzania wolnego czasu,  

- pomoc rodzinom w prawidłowym wychowaniu dzieci,  

- tworzenie optymalnych warunków rozwoju dziecka, 

- zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, 

- wzbogacanie potrzeb poprzez rozwijanie zainteresowań dzieci, 

- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, 

- zapewnienie dzieciom możliwości rozwoju społeczno-moralnego, 

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, 

- pomoc w odrabianiu prac domowych, 

- rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie. 

 

 

 

Zdjęcie 34: Świetlica wiejska w Smykowie Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

 

Na terenie Gminy działa zespół Smykovia, którego początki sięgają sierpnia 2009r. kiedy to  

z inicjatywy Pani Doroty Kołodziejczyk i Ewy Czarkowskiej zebrano grupę pań, które 

przygotowały wieniec dożynkowy na Dożynki Powiatowe w Gowarczowie. Jesienią 2009r. 

działający zespół Smykowianki zaproponował Paniom z koła gospodyń wiejskich  Królewca 

przyłączenie się do zespołu. Po ponad roku wspólnego śpiewania zespół wrócił do 
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pierwotnego składu pod nową nazwą "Smykovia". W październiku 2011r. Stowarzyszenie 

Przyjaciół Gminy Smyków uzyskało dofinansowanie 50 tys. zł na projekt "Smykałki 

śpiewają świat rozweselają". Były to warsztaty wokalno-taneczne z zespołem Pieśni i Tańca 

"Mazowsze", warsztaty wokalne, taneczne oraz zajęcia rozwoju osobistego i artystycznego. 

We wrześniu 2012r. na zaproszenie Pani Marzeny Michałowskiej-Kowalik zespół wystąpił 

dla Polonii brazylijskiej, która gościła w Polsce na zaproszenie Prezydenta Kielc Wojciecha 

Lubawskiego. Zespół dwukrotnie gościł na antenie Radia Kielce "Kto tu rządzi?"  

 

 

 

Zdjęcie 35: Świetlica wiejska w Królewcu Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 
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1.5.4 Ochrona zdrowia i opieka społeczna 
 

Ochrona zdrowia 

Na terenie Gminy Smyków zlokalizowany jest Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Smykowie oraz jego filia w Przyłogach. W miejscowości Smyków funkcjonuje apteka. 

Ośrodek Zdrowia jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00. do 18.00. Po 

godzinie 18 chorzy mogą w nagłych przypadkach korzystać z pomocy lekarza albo w Izbie 

Przyjęć Szpitala Specjalistycznego Świętego Łukasza w Końskich albo w Pogotowiu 

Ratunkowym w Końskich.   

 

Zdjęcie 36: Budynek Urzędu Gminy w Smykowie, Ośrodka Zdrowia oraz apteki  

Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 
 

Obecnie ośrodek zdrowia prowadzi konsultacje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

(POZ): 

 chorób wewnętrznych - 3 lekarzy 

 lekarz medycyny rodzinnej - 1 

 lekarz medycyny pracy - 1 

 pediatra – 1 

Lekarze specjaliści: 

 neurolog -1  

 rehabilitacji medycznej – 1 

 ginekolog - 1 

 dermatolog - 1 

 położna – 1 
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 pielęgniarki – 5 

 fizjoterapeuci – 5. 

 

Liczba osób zapisanych do Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smykowie  

w podziale na grupy wiekowe (stan na 30.04.2015r.): 

 0-6 lat – 172 chłopców, 189 dziewczynek 

 7-15 lat – 258 chłopców, 276 dziewczynek 

 16-19 lat – 126 mężczyzn, 75 kobiet 

 20-65 – 2030 mężczyzn, 1706 kobiet 

 Powyżej 65 lat: 289 mężczyzn, 469 kobiet 

Razem (5590 osób): 2875 mężczyzn, 2715 kobiet 

 

Pomoc społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie jest wyodrębnioną jednostką 

administracji samorządowej realizującą zadania pomocy społecznej na terenie gminy 

Smyków. Zakres działania Ośrodka określony jest szczegółowo w Statucie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 

126/XIV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 26 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. z 2012 r. 

poz. 3216). Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie mogą korzystać z 

następujących świadczeń19: 

1) świadczenia pieniężne: 

a) zasiłek stały, 

b) zasiłek okresowy, 

c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 

d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, 

e) (uchylona) 

f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, 

g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka 

polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku 

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, 

h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd; 

                                                           
19 Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej art. 36 
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2) świadczenia niepieniężne: 

a) praca socjalna, 

b) bilet kredytowany, 

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

d) składki na ubezpieczenia społeczne, 

e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, 

f) sprawienie pogrzebu, 

g) poradnictwo specjalistyczne, 

h) interwencja kryzysowa, 

i) schronienie, 

j) posiłek, 

k) niezbędne ubranie, 

l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych 

domach pomocy, 

m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, 

n) mieszkanie chronione, 

o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, 

p) (uchylona) 

q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie 

rzeczowej dla osób usamodzielnianych. 

 

Coraz większym problemem społecznym dla wielu rodzin z terenu Gminy Smyków jest brak 

wystarczających środków do życia. Z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

z powodu ubóstwa korzysta najwięcej osób spośród wszystkich kategorii, w których 

udzielana jest pomoc społeczna mieszkańcom Gminy (445 osób).  

 

Tabela 27: Porady udzielenia pomocy dla osób i rodzin w latach 2012-2014 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Bezrobocie 86 306 94 311 85 288 

Ubóstwo 147 468 157 489 144 445 

Niepełnosprawność  77 206 67 72 82 244 
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Długotrwała lub ciężka 

choroba 

34 132 27 84 29 90 

Przemoc 0 0 0 0 0 0 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych 

w tym: 

23 64 22 57 20 52 

 rodziny niepełne 17 54 16 57 15 47 

rodziny wielodzietne 1 5 0 48 0 0 

Trudności po opuszczeniu 

zakładów karnych 

3 6 2 2 1 1 

Zdarzenia losowe 2 9 0 0 0 0 

Źródło: Sprawozdanie MPiPS03, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie marzec 2015r. 

Wykres 25: Najczęstsze przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2014r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Smykowie marzec 2015r.  
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Projekty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki latach 2008-2015 

Rok Tytuł projektu/nazwa kursu lub szkolenia zawodowego Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Środki własne Razem Liczba osób 

biorących udział  

w projekcie/ 

miejscowość 

2008 Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Smyków 

 „Opiekunka środowiskowa”  - (6osób) 

„Sprzedawca – kasjer kas fiskalnych” - (6osób) 

44 993,45 5 278,80 50 272,25  12 

2009 Aktywizacja osób wykluczonych społecznie w gminie Smyków 

kurs prawa jazdy kat. „B” – (18) 

palacz kotłów C.O. – (2) 

107 380,00 12 598,00 119 978,00 20 

2010 Aktywizacja osób wykluczonych społecznie w gminie Smyków 

kurs prawa jazdy kat. „B” – (25) 

151 832,00 17 813,00 169 645,00 25 

2011 Aktywizacja osób wykluczonych społecznie w gminie Smyków 

Wizaż + stylizacja i zdobnictwo paznokcie – (10) 

opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – (7)  

kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym – (8) 

144 920,00 `17 002,00 161 922,00 25 

2012 Aktywizacja osób wykluczonych społecznie w gminie Smyków 

bukieciarz – florysta – (8) 

kierowca, operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym – (5) 

fryzjer – (5) 

142 255,04 16 689,96 158 945,00 18 

2013 Aktywizacja osób wykluczonych społecznie w gminie Smyków 

Wizaż +stylizacja i zdobnictwo paznokci – (16) 

Kierowca, operator wózków jezdniowych   z napędem silnikowym – (4) 

167 186,00 19 614,00 186 800,00 20 

2014 Wizaż + stylizacja i zdobnictwo paznokci – (9) 

Kierowca, operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym – (4) 

145 258,43 17 041,57 162 300,00  13 

2015 Aktywizacja osób wykluczonych społecznie w gminie Smyków 

Sprzedawca, kasjer kas fiskalnych (5) 

Kierowca, operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym – (2) 

66 230,00 7 770,00 

 

 

74 000,00 7 

 Razem 970 054,92 113 807,33 1 083 862,25 140 
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Uczestnicy projektu systemowego GOPS Smyków z podziałem na miejscowości:  

 Adamów -10 osób 

 Cisownik - 5 osoby 

 Kawęczyn - 2 osoby 

 Kozów - 18 osób 

 Królewiec - 20 osób 

 Królewiec Poprzeczny - 1 osoba 

 Matyniów - 7 osób 

 Miedzierza - 7 osób 

 Muszczarz -3 osoby 

 Piaski Królewieckie -4 osoby 

 Pokoradz -3 osoby 

 Przyłogi -11 osób 

 Rozgół -1 osoba 

 Salata - 4 osoby 

 Smyków -16 osób 

 Stanowiska -11 osób 

 Strażnica -2 osoby 

 Świnków - 10 osób 

 Trawniki - 2 osoby 

 Wólka Smolana - 2 osoby 

 Zastawie - 1 osoba    

Razem: 140 osoby 
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1.5.5 Bezpieczeństwo publiczne  

 

Gmina Smyków jest obsługiwana przez Komisariat Policji w Radoszycach i Komendę 

Powiatową Policji w Końskich. Teren Gminy Smyków objęty jest jednym rejonem 

służbowym obsługiwanym przez jednego dzielnicowego20. W 2014r. odnotowano na terenie 

gminy 53 zdarzenia21 mające charakter przestępstw w sprawie, których przeprowadzono 

postępowania. Podział tych przestępstw ilustruje poniższa tabela. 

 

Tabela 28 Przestępstwa odmontowane na terenie Gminy Smyków w latach 2011-2014 

L.p. Kategoria przestępstwa Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 

1. Nietrzeźwi kierujący 18 10 30 59 

2. Znęcanie się nad osobą 

najbliższą  

0 5 5 0 

3. Kradzież z włamaniem  5 0 6 4 

4. Wypadek drogowy 1 2 6 4 

5. Kradzież mienia  2 0 5 3 

6. Naruszenie zakazu 

sądowego 

2 3 5 1 

7. Uszkodzenie mienia 2 2 2 1 

8. Oszustwo 1 3 1 0 

9. Niealimentacja 4 4 3 2 

10. Uszkodzenie ciała 1 2 1 2 

11. Spowodowanie 

zagrożenia dla zdrowia i 

życia 

0 1 0 1 

12. Posiadanie narkotyków 2 1 0 1 

13. Samobójstwo 2 0 1 2 

14. Wyrąb drewna 0 1 3 1 

15. Nieumyślne 

spowodowanie śmierci 

0 1 2 0 

                                                           
20 Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Smyków za okres 2014 

rok w porównaniu do roku 2013, Radoszyce 16.03.2015r. W okresie 2014r. Komisariat Policji w Radoszycach 

wszczął łącznie 268 postępowań przygotowawczych o przestępstwa popełnione na terenie 5 gmin podległych 

pod komisariat, tj. o 5 więcej niż w 2013r. W wyniku przeprowadzonych postępowań przygotowawczych 

stwierdzono 273 czyny tj. o 25 więcej niż w roku 2013, osiągając ogólną wykrywalność 78,18% - rok 2013 – 

78,6%.  
21 Dla porównania w 2013r. było to 39 postępowań mających charakter przestępstw. 
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16. Podrobienie podpisu 2 0 2 0 

17. Paserstwo 0 1   

18. Kradzież dokumentu 0 1   

19. Przywłaszczenie mienia 1 0   

20. Fałszowanie znaków 

granicznych 

0 1   

21. Groźby karalne 3 0 0 1 

22. Naruszenie miru 

domowego 

3 0 0 1 

23. Z ustawy o rybactwie 

śródlądowym 

1 0   

24. Pobicie 1 0 0 1 

25. Posiadanie papierosów 

bez akcyzy 

1 0   

26. Znieważenie 

funkcjonariusza Policji 

1 0 0 2 

27. Rozbój 1 0   

28.  Wypadek lotniczy - - 0 1 

29. Podpalenie  - - 0 1 

30. Uporczywe nękanie - - 2 0 

31. Kradzież linii 

telefonicznej 

- - 2 0 

32. Podrobienie oleju 

napędowego 

- - 2 0 

33. Korupcja  - - 2 0 

Źródło: dane Komisariatu Policji w Radoszycach, za: [1] Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu  

i porządku publicznego na terenie Gminy Smyków za okres 2014 rok w porównaniu do roku 2013, 

Radoszyce 16.03.2015r. [2] Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na 

terenie Gminy Smyków za okres 2013 rok w porównaniu do roku 2012, Radoszyce 16.03.2014r.; [3] 

Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Smyków za okres 

2012 rok  

w porównaniu do roku 2011, Radoszyce 14.03.2013r. 

 

Tabela 29 Miejscowości najbardziej zagrożone przestępczością na terenie Gminy Smyków w latach 

2011-2014. 

L.p.  Miejscowość Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 

1. Królewiec 2 7 13 10 

2. Królewiec Poprzeczny 2 -   

3. Smyków 9 11 17 14 

4. Salata 4 1 4 7 
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5. Miedzierza 7 2 11 15 

6. Matyniów 2 3 8 6 

7. Stanowiska 3 1 2 6 

8. Strażnica 3 1 1 4 

9. Barak - 2 3 1 

10. Przyłogi 5 4 2 5 

11. Kozów 1 2 4 5 

12. Wólka Smolana 1 - 3 1 

13. Piaski Królewieckie 1 - 6 4 

14. Świnków 3 1 - 2 

15. Pokoradz 2 2 1 1 

16. Rozgół 3 2 2 2 

17. Trawniki 1 - 1 1 

18. Kawęczyn 2 - - - 

19. Adamów 1 - - 3 

20. Zastawie   - - 

21. Cisownik   1 1 

22. Muszczarz   1 - 

Źródło: dane Komisariatu Policji w Radoszycach, za: [1] Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu  

i porządku publicznego na terenie Gminy Smyków za okres 2014 rok w porównaniu do roku 2013, 

Radoszyce 16.03.2015r. [2] Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na 

terenie Gminy Smyków za okres 2013 rok w porównaniu do roku 2012, Radoszyce 16.03.2014r.; [3] 

Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Smyków za okres 

2012 rok  

w porównaniu do roku 2011, Radoszyce 14.03.2013r. 

 

Warto zwrócić uwagę, że w 2014r. na terenie Gminy Smyków ujawniono łącznie 120 wykroczeń  

w sprawie których przeprowadzono 90 postępowań. Wykroczenie te dotyczyły przede wszystkim 

wykroczeń drogowych, przeciwko mieniu, ustawy „O wychowaniu w trzeźwości…”, obyczajności 

publicznej, ochronie przyrody.  

Tabela 30 Wykroczenia na terenie gminy Smyków z podziałem na miejscowości w latach 2011-2014. 

L.p Miejscowość Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 

1. Piaski Królewieckie 4 2 3 1 

2. Kozów 3 1 2 2 

3. Przyłogi 6 1 6 9 
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4. Smyków 61 38 20 9 

5. Salata 13 5 1 6 

6. Królewiec 12 11 3 16 

7. Królewiec Poprzeczny 1 -   

8. Miedzierza 5 2 6 5 

9. Stanowiska - 1 3 4 

10. Adamów 4 1 - 2 

11. Matyniów 1 2 1 6 

12. Rozgól 7 4 3 - 

13. Wólka Smolana 1 - 1 - 

14. Świnków 1 - 4 - 

15. Cisownik - 1   

16. Zastawie - 1   

17. Kawęczyn 1 - - - 

18. Barak   1 5 

Źródło: dane Komisariatu Policji w Radoszycach, za: [1] Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu  

i porządku publicznego na terenie Gminy Smyków za okres 2014 rok w porównaniu do roku 2013, 

Radoszyce 16.03.2015r. [2] Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na 

terenie Gminy Smyków za okres 2013 rok w porównaniu do roku 2012, Radoszyce 16.03.2014r.; [3] 

Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Smyków za okres 

2012 rok  

w porównaniu do roku 2011, Radoszyce 14.03.2013r. 

 

Jak wynika z powyższej tabeli w 2014r. w porównaniu do roku 2013 na terenie Gminy 

Smyków odnotowano wzrost liczby zdarzeń przestępczych w kategoriach: nietrzeźwi 

kierujący, kradzieże mienia, posiadania narkotyków, samobójstwa, podrobienie podpisu, 

groźby karalne, naruszenie miru domowego, rozbój, pobicie, znieważenie funkcjonariusza 

policji, posiadanie papierosów bez akcyzy. Zwłaszcza niepokojącym zjawiskiem jest wzrost 

liczby stwierdzonych przypadków kradzieży z włamaniem i kradzieży mienia.  

 

Należy podkreślić, że w przypadku Gminy Smyków walka z przestępczością oraz wybrykami 

chuligańskimi zwłaszcza młodzieży jest bardziej utrudniona z uwagi na odległości od 

siedziby Komisariatu Policji w Radoszycach i wydłużony czas reakcji na zgłoszenie 

spowodowany czasem dojazdu na miejsce zdarzenia.  
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1.6 Zarządzanie Gminą 

1.6.1 Działalność samorządu i sprawność organizacyjna 

Władze Gminy Smyków podejmują decyzje dotyczące gminy w drodze partycypacji 

społecznej, dlatego też wnikliwa analiza uwag mieszkańców zgłaszanych również w trakcie 

opracowywania strategii może stanowić cenne wskazówki do ewentualnych korekt planów 

działania.  

 

Struktura Rady Gminy 

 

Wykres 26: Radni Rady Gminy w Smykowie według grup wiekowych w 2013r. 
 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego- Statystyczne 

vademecum samorządowca 2014r.  

 

 

Sprawność organizacyjną Urzędu Gminy Smyków potwierdza liczba zrealizowanych 

projektów inwestycyjnych w latach 2007-2014. Poniżej przedstawiamy tabele 

przedstawiającą inwestycje zrealizowane w ostatnich latach. 
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Tabela 31: Wykaz projektów realizowanych na terenie Gminy Smyków w okresie 2007-2014r. 

L.p. Tytuł projektu Źródło finansowania Wartość projektu Kwota 

dofinansowania 

Wkład własny Okres realizacji Zakres realizacji projektu 

1. „Królewski plac 

zabaw” 

Świętokrzyski Program 

Odnowy Wsi 

25 323,00 zł 20 000,00 zł 5 323,00 zł 10.05.2008r. Umowa trójstronna: 

Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego, Gmina 

Smyków oraz 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Gminy Smyków 

2. Budowa boiska 

wielofunkcyjnego przy 

Gimnazjum w 

Miedzierzy 

Fundusz Rozwoju 

Kultury Fizycznej 

277 623,73 zł 138 811,00  zł 88 812,73 zł 31.05.2008r.  

3. „Świetlica u Floriana” Świętokrzyski Program 

Odnowy Wsi 

25 483,27 zł 20 000,00 zł 5 483,27 15.10.2008r. Umowa trójstronna: 

Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego, Gmina 

Smyków oraz 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Gminy Smyków 

4. Budowa centrum 

rekreacji przy zespole 

Boisk sportowych „ 

moje Boisko- Orlik 

2012” w Smykowie 

Program Osi 3  

„ Jakość życia na 

obszarach wiejskich i 

różnicowanie 

gospodarki wiejskiej, 

działanie 321 

„podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności 

wiejskiej PROW 

171 866,54 zł 

całkowita wartość 

inwestycji 

 

140 890,61 zł 

kwalifikowana 

wartość  inwestycji 

95 334,00 zł 

 

 

76 532,54  zł 12.03.2009r. 

30.09.2009r. 

Zagospodarowanie wolnego 

czasu, integracja społeczna 

mieszkańców miejscowości 

Smyków. Ułatwienie 

młodym dostępu do urządzeń 

sportowych w celu 

krzewienia kultury fizycznej  

5. Budowa boiska „Orlik 

2012” w Smykowie 

Program budowy 

kompleksów sportowych  

pn. :                     „ Moje 

boisko-Orlik 2012” 

Ministerstwa Sportu i 

Turystyki 

1 120 000,00 zł 333 000,00 zł – 

dotacja z budżetu 

państwa 

 

315 640,00 zł- 

dotacja 

Samorządu 

 30.12.2008r. – 

zgodnie z umową 

Wojewody 

 

19.12.2008r. – 

zgodnie z umową 

Marszałka 
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Województwa 

Świętokrzyskiego 

544 200,00 – 

budżet Gminy 

6. „RÓWNAJMY DO 

NAJLEPSZYCH„ 

Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.2 

468 542,00 zł 

Całkowita/ 

Kwalifikowana 

 

UE- 398 260,70 zł 

BP-    70 281,30 zł 

 

468 542,00 zł 0 zł 01.11.2008r. 

31.07.2009r. 

9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic 

w jakości usług 

edukacyjnych. 

7. „MAŁE 

PRZEDSZKOLA -

WIELKA SPRAWA” 

Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.1 

262 494,00 zł 

Całkowita/ 

Kwalifikowana 

 

UE- 218 575,80 zł 

BP-    38 572,20 zł 

BJST-   5 364,00 zł 

 

257 148,00 zł 5 346,00 zł  wkład 

niepieniężny 

01.08.2009r. 

31.07.2011r. 

9.1.1. Zmniejszanie 

nierówności                      w 

stopniu upowszechniania 

edukacji przedszkolnej 

8. „WIĘCEJ WIEMY 

LEPIEJ ŻYJEMY W 

GMINIE SMYKÓW” 

Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Priorytet VI 

Działanie 6.3 

44 900,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowana 

 

UE- 38 165 zł 

BP-    6 735 zł 

 

44 900,00 zł 0 zł  01.08.2009r. 

28.02.2010r. 
6.3.  

Inicjatywy lokalne na rzecz 

podnoszenia poziomu 

aktywności zawodowej                       

na obszarach wiejskich 

9. Budowa Boiska 

wielofunkcyjnego w 

Salacie 

Fundusz Rozwoju 

Kultury Fizycznej 

370 880,00 zł 185 440,00 zł 185 440,00 zł 31.12.2009r.  

10. Zakup pomocy 

dydaktycznych do 

miejsc zabaw w Szkole 

Podstawowej w 

Królewcu 

„Radosna Szkoła” 11  066,00zł 11 066,00 zł 20% wkład  

niepieniężny  

30.11.2009r.  

 



Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 

 

Strona 113 z 188 

 

11. „PRZYSZŁE SUKCESY 

RODZĄ SIĘ DZISIAJ” 

Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.2 

413 980,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowana 

 

UE- 351 883,00 zł 

BP-   62 097,00 zł 

 

413 980,00 zł  

 

0 zł 01.10.2009r. 

31.07.2010r. 

9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic 

w jakości usług 

edukacyjnych. 

12. Budowa 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

oraz   kanalizacji 

sanitarnej na terenie 

Gminy Smyków 

 

 

Program Osi 3  

„ Jakość życia na 

obszarach wiejskich i 

różnicowanie 

gospodarki wiejskiej, 

działanie 321 

„podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności 

wiejskiej PROW 

 

7 301 440,60 

całkowita wartość 

inwestycji 

 

5 849 341,00 zł 

kwalifikowana 

wartość  inwestycji 

4 000 000,00 zł 

 

2 270 904,00 zł – 

pierwsza transza  

dofinansowania 

dla I etapu 

 

1 729 096,00 zł- 

druga transza 

dofinansowania  

dla II etapu  

3 301 440,60 zł 31.10.2010r. 

—I etap 

 

31.10.2011r. 

 – II etap 

Poprawa warunków życia 

mieszkańców 14 

miejscowości poprzez 

budowę 137 sztuk 

przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz budowę 

kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Miedzierza, 

Matyniów. Polepszenie 

warunków sanitarnych oraz 

poprawa środowiska 

naturalnego 

13. Pomoc rzeczowa w 

postaci interaktywnego 

zestawu 

multimedialnego 

Świętokrzyski Program 

Wspierania Rozwoju 

Edukacji na Obszarach 

Wiejskich 

15 790,00 zł 

/Notebook Asus  

3 600,00; licencja na 

oprogramowanie 

Microsoft Office 

2010 Professional -

400,00zł, antywirus 

– 100,00 zł; tablica 

Smart Board 

Interactive SB680 – 

5400,00 zł; Projketor 

Hitachi Ed –A101- 

6190,00 zł; głośniki 

Mediatech – 100,00 

zł 

15 790,00 zł 0 zł 31.12.2009r.  
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14. „RÓWNE SZANSE” Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.2 

658.810,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowana 

 

UE- 559 988,50 zł 

BP-    98 821,50 zł 

 

658 810,00 zł 0 zł 01.09.2010r. 

31.07.2012r. 

9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic 

w jakości usług 

edukacyjnych 

15. Pomoc rzeczowa w 

postaci interaktywnego 

zestawu 

multimedialnego 

Świętokrzyski Program 

Wspierania Rozwoju 

Edukacji w 2010 r. 

17 645,00 zł 

/Notebook Asus  

3 900,00; licencja na 

oprogramowanie 

Microsoft Office 

2010 Professional -

500,00zł, antywirus 

– 100,00 zł; tablica 

Smart Board 

Interactive SB680 – 

6400,00 zł; Projketor 

Hitachi Ed –A101- 

6600,00 zł; głośniki 

Mediatech – 145,00 

zł 

17 645,00 zł 0 zł 31.12.2010r.  

16. Budowa boiska 

wielofunkcyjnego w 

miejscowości 

Stanowiska 

Budowa 

wielofunkcyjnych boisk 

sportowych ogólnie 

dostępnych dla dzieci i 

młodzieży ze środków 

Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

383 181,30 zł – 

całkowita wartość 

zadania 

 

314 644,81 zł- 

kwalifikowalna 

wartość zadania 

160 200,00 zł 0,30 zł 28.12.2010r. 

28.02.2011r.  

wg PROW 

 

08.08.2010r. 

28.10.2010r. 

Wg. protokołu 

odbioru 
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17. Budowa 

wielofunkcyjnego 

boiska sportowego w 

Stanowiskach 

Program Os 3 „Jakość 

życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie 

gospodarki wiejskiej”. 

Działanie 313, 322, 323 

„Odnowa i rozwój wsi” 

objętego PROW na lata 

2007-2013 

w tym 

 

222 981,00 zł środki 

PROW 

 

160 200,00 zł- 

środki Funduszu 

 

 

222 981,00 zł  

 

 

 Podniesienie jakości życia 

mieszkańców, ułatwienie 

dostępu do infrastruktury 

sportowej oraz zwiększenie 

atrakcyjności turystycznej 

miejscowości poprzez 

budowę wielofunkcyjnego 

boiska sportowego 

18. Poprawa warunków 

edukacyjnych w gminie 

Smyków poprzez 

budowę Sali 

gimnastycznej wraz z 

boiskiem sportowym 

przy Szkole 

Podstawowej w 

Królewcu 

 

Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

w ramach Działania 5.2 

„ Podniesienie jakości 

usług publicznych 

poprzez wspieranie 

placówek edukacyjnych 

i kulturalnych  Osi 5 

„Wzrost jakości 

infrastruktury społecznej 

oraz inwestycje w 

dziedzictwo kulturowe 

,turystykę                 i 

sport” 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

 

 

 

 

3 362 167,14 zł – 
całkowita wartość 

zadania 

3 326 482,14 zł- 

kwalifikowalna 

wartość zadania  

W tym: 

1 120 118,18 zł – 

środki własne 

1 995 889,28 zł- 
środki unijne 

246 159,68 zł środki 

Funduszu 

1 995 889,28 zł 1 120 118,18 zł 15.10.2010r. –

zakończenie 

zadania 

inwestycyjnego 

 

16.11.2010r. 

przekazanie 

obiektu do 

eksploatacji 

  

 

19. Budowa Sali 

gimnastycznej                  

oraz boiska 

wielofunkcyjnego przy 

Szkole Podstawowej w 

Królewcu 

Wojewódzki Wieloletni 

Program Rozwoju Bazy 

Sportowej ze środków 

Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej 

246 159,68 zł  

20. „Budowa Placów 

Zabaw dla dzieci w 

Program osi 4 

„LEADER” działania 

137 436,23 zł  

Całkowita 

70 699,00 zł- 

umowa 

66 737,23 zł Zakończenie 

PROW 

Poprawa jakości życia oraz 

zaspakajanie potrzeb 
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miejscowościach 

Kozów i Przyłogi oraz 

doposażenie Placu 

Zabaw w Smykowie” 

4.1, „Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu 

małych projektów. 

413 Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju w zakresie 

operacji 

odpowiadających 

warunkom przyznania 

pomocy w ramach 

działania „Odnowa i 

rozwój wsi” objętego 

PROW na lata 2007-

2013 

 

112 652,65 zł 

Kwalifikowana 

 

 31.01.2011r. społecznych i kulturalnych 

mieszkańców miejscowości 

Kozów i Przyłogi poprzez 

budowę placów zabaw dla 

dzieci e tych 

miejscowościach oraz 

doposażenie placu zabaw w 

Smykowie 

21. Zakup pomocy 

dydaktycznych                   

do miejsc zabaw              

w Szkole Podstawowej         

w Miedzierzy 

Program 

„Radosna Szkoła” 

6 000,00 zł 6 000,00 zł 20% wkład nie 

finansowy 

31.12.2010r.  

22. 

 

Modernizacja i 

doposażenie świetlicy 

środowiskowej w 

Przyłogach 

„Odnowa Wsi 

Świętokrzyskiej 2010” 

25 000,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowalna 

15 000,00 zł 10 000,00 zł 30.11.2010r.  

23. Urządzanie  i 

porządkowanie terenów 

zielonych w 

miejscowości Przyłogi, 

Smyków i Kozów 

„Odnowa Wsi 

Świętokrzyskiej 2010” 

25 000,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowalna 

15 000,00 zł 10 000,00 zł 30.11.2010r.  

24. „Kultywowanie tradycji 

poprzez organizację 

Dożynek” 

Program osi 4 

„LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu 

małych projektów. 

413 Wdrażanie 

32 317,68 zł 

Całkowita 

 

30 741,38 zł 

kwalifikowana 

 

21 550,46 zł  10 767,22 zł 

 

w tym: 

-wkład pieniężny 

 7 590,38 zł 

wkład niepieniężny 

3 176,84 zł 

21.04.2010r. 

31.12.2010r./  

 

Dożynki 

22.08.2010r. 

Podniesienie jakości życia 

mieszkańców oraz 

stworzenie alternatywy 

spędzania wolnego czasu 

poprzez organizację imprezy 

rekreacyjno-integracyjnej, 

która wpłynie na poprawę 
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lokalnych strategii 

rozwoju dla operacji, 

które nie odpowiadają 

warunkom przyznania 

pomocy w zakresie 

małych projektów” 

objętego PROW na lata 

2007-2013 

integracji na obszarach 

wiejskich poprzez 

zaspokojenie potrzeb 

społeczno kulturalnych 

mieszkańców 

25. „Przebudowa  

i zmiana przeznaczenia 

użytkowania 

istniejącego budynku 

wielofunkcyjnego 

 w Smykowie w części 

pod potrzeby gminy 

Smyków  

  i jednostki 

organizacyjne gminy 

wraz  

z niezbędnymi 

urządzeniami  

do jego 

funkcjonowania-etap 

III” 

Program Os 3 „Jakość 

życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie 

gospodarki wiejskiej”. 

Działanie 313, 322, 323 

„Odnowa i rozwój wsi” 

objętego PROW na lata 

2007-2013 

400 935,72 zł 

Całkowita 

 

297 666,83 zł 

kwalifikowana 

 

223 250,00 zł  177 685,72 zł. 28.02.2011r. 

zakończenie 

PROW 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez 

remont i doposażenie 

budynku Urzędu Gminy w 

części przeznaczonej na 

realizację funkcji społeczno -

kulturalnych 

26. „Remont                                  

i wyposażenie Świetlicy 

Środowiskowej                              

w Miedzierzy                 

wraz z 

zagospodarowaniem 

terenu wokół świetlicy 

dla potrzeb lokalnej 

społeczności” 

Program Os 3 „Jakość 

życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie 

gospodarki wiejskiej”. 

Działanie 313, 322, 323 

„Odnowa i rozwój wsi” 

objętego PROW na lata 

2007-2013 

283 294,31 zł 

Całkowita 

 

232 593,38 zł 

kwalifikowana 

174 445,00 zł  108 849,31 zł 28.02.2011r. 

zakończenie 

PROW 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez 

zaspokojenie potrzeb 

społecznych i kulturalnych, 

zagospodarowanie wolnego 

czasu, integracja społeczna. 

Poprawa estetyki otoczenia. 
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27. „INDYWIDUALIZACJ

A  NAUCZANIA I 

WYCHOWANIA KLAS 

I-III W GMINIE 

SMYKÓW” 

–projekt systemowy 

Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.2 

67 623,90 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowana 

 

UE 57 480,31 zł 

BP 10 143,59 zł 

 

67 623,90 zł 0 zł 01.10.2011r. 

21.06.2013r. 

9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic 

w jakości usług 

edukacyjnych. 

28. „ŚWIĘTO PLONÓW 

OKAZJĄ DO 

INTEGRACJI – 

DOŻYNKI GMINNE 

2011” 

 

Program osi 4 

„LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu 

małych projektów. 

413 Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju dla operacji, 

które nie odpowiadają 

warunkom przyznania 

pomocy w zakresie 

małych projektów  

objętego PROW  

na lata 2007-2013 

35 976,20 zł 

Całkowita 

 

31 799,52 zł 

Kwalifikowana 

 

22 367,88 zł 13 608,32 zł 

 

w tym: 

-wkład pieniężny 

 9 841,52 zł 

wkład niepieniężny 

3 766,80 zł-  

05.10.2010r. 

31.10.2011r. 

 

21.08.2011r.-

Dożynki  

Kultywowanie tradycji 

dożynkowych o charakterze 

religijno-folklorystycznym, 

integracja społeczności 

lokalnej, prezentacja 

dorobku i walorów Gminy 

oraz promocja regionu 

poprzez zorganizowanie 

święta plonów 

29. „SPORTOWE LATO- 

SMYKÓW 2011” 

Program osi 4 

„LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu 

małych projektów. 

413 Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju dla operacji, 

które nie odpowiadają 

warunkom przyznania 

pomocy w zakresie 

małych projektów 

objętego PROW  

19 168,62 zł 

Całkowita 

 

17 010,73 zł 

Kwalifikowana 

 

11 603,72 zł 7 564,90 zł 

 

w tym: 

-wkład pieniężny 

 8 988,10 zł 

wkład niepieniężny 

1 576,80 zł 

05.10.2010r. 

31.10.2011r. 

 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród 

dzieci, młodzieży oraz 

mieszkańców Gminy 

Smyków poprzez 

zorganizowanie jednej 

imprezy sportowej w trzech 

miejscowościach  
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na lata 2007-2013 

30. „INTEGRACJA 

MIESZKAŃCÓW 

GMINY SMYKÓW” 

Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Priorytet VII 

Działanie 7.3 

47.665,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowana 

 

UE - 40 515,25 zł 

BP -   7 149,75 zł 

47 665,00 zł 0 zł 01.09.2011r. 

30.06.2012r. 

7.3 Inicjatywy lokalne na 

rzecz aktywnej integracji 

31. „ZNAJOMOŚĆ 

JĘZYKÓW SZANSĄ NA 

LEPSZE JUTRO” 

Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.5 

50.000,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowana 

 

UE- 42 500,00 zł 

BP-   7 500,00 zł 

 

50 000,00 zł 0 zł 01.10.2011r. 

31.05.2012r. 

9.5 Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach 

wiejskich 

32. „ KOMPETENCJE 

INFORMATYCZNE 

SZANSĄ NA SUKCES” 

Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.5 

48 790,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowana 

 

UE- 41 474,50 zł 

BP-   7 318,50 zł 

 

48 790,00 zł  0 zł 01.10.2011r. 

31.05.2012r. 

9.5 Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach 

wiejskich 

33. „MULTIMEDIA                 

I ROBOTY 

PRZYSZŁOŚCIĄ 

SMYKOWSKICH 

DZIECI” 

Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.2 

481 430,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowana 

 

UE- 409 215,50 zł 

BP-   72 214,50 zł 

 

481 430,00 zł 

 

0 zł 01.09.2012r.  

31.07.2013r. 

 

9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic 

w jakości usług 

edukacyjnych 

34. „Budowa obiektów 

małej architektury. 

Place zabaw dla dzieci  

w miejscowościach: 

Cisownik, Stanowiska, 

Salata” 

Program osi 4 

„LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu 

małych projektów. 

141 638,03 zł -

całkowite 

 

115 152,87 zł - 

kwalifikowane 

92 122,00 zł 49 516,03 zł 22.07.2011r. 

09.02.2012r. 

 

 

Poprawa jakości życia oraz 

zaspokojenie potrzeb 

społecznych  

i kulturalnych mieszkańców 

miejscowości Cisownik, 

Stanowiska, Salata poprzez 
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413 Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju w zakresie 

operacji 

odpowiadających 

warunkom przyznania 

pomocy w ramach 

działania „Odnowa i 

rozwój wsi” objetego 

PROW na lata 2007-

2013 

budowę placów zabaw dla 

dzieci w tych 

miejscowościach 

35. Budowa budynku 

użyteczności 

kulturalno-społecznej 

wraz z garażem dla 

OSP Królewiec 

Program osi 4 

„LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu 

małych projektów. 

413 Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju w zakresie 

operacji 

odpowiadających 

warunkom przyznania 

pomocy w ramach 

działania „Odnowa i 

rozwój wsi” objętego 

PROW na lata 2007-

2013 

706 006,85 zł – 

całkowite 

 

281 102,50 

kwalifikowane 

224 882,00 zł 481 124,85 zł 227.07.2011r. 

30.11.2012r. 

Poprawa jakości życia na 

terenie Gminy Smyków 

objętym LGD, zaspokojenie 

potrzeb społecznych i 

kulturalnych mieszkańców 

oraz promowanie obszarów 

wiejskich poprzez budowę 

budynku użyteczności 

społeczno – kulturalnej w 

Królewcu 

36. „Sportowa gmina 2012 

– Turnieje i zajęcia 

sportowe” 

Program osi 4 

„LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu 

małych projektów. 

413 Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju dla operacji, 

13 017,29 zł  

całkowite 

 

11 429,16 

kwalifikowalne 

8 000,00 zł 

 

5 017,29 zł 

w tym: 

-wkład pieniężny 

3 909,09 zł 

wkład niepieniężny 

1 108,20 zł 

22.07.2011r. 

31.10.2012r. 

Upowszechnienie kultury 

fizycznej i sportu wśród 

dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych mieszkańców 

Gminy Smyków poprzez 

zorganizowanie zajęć i 

turniejów sportowych 
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które nie odpowiadają 

warunkom przyznania 

pomocy w zakresie 

małych projektów 

37. „Tradycja święta 

plonów – Dożynki 

Gminne 2012 

Program osi 4 

„LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu 

małych projektów. 

413 Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju dla operacji, 

które nie odpowiadają 

warunkom przyznania 

pomocy w zakresie 

małych projektów. 

40 815,34 zł 

całkowite 

 

39 957,60 zł 

kwalifikowalne 

25 000,00 zł 15 815,34 zł 

w tym: 

-wkład pieniężny 

11 992,05 zł 

wkład niepieniężny 

3 823,29 zł 

 22.07.2011r. 

30.11.2012r 

Kultywowanie tradycji 

święta planów o charakterze 

religijno-folklorystycznym z 

wykorzystaniem lokalnych 

zasobów dziedzictwa 

kulturowego, historycznego i 

przyrodniczego oraz 

integracja społeczności 

lokalnej poprzez 

przygotowanie dożynek. 

38. „Z NOWYMI 

UMIEJĘTNOSCIAMI 

W LEPSZĄ 

PRZYSZŁOŚĆ” 

Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.5 

50 000,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowana 

 

UE- 42 500,00 zł 

BP-   7 500,00 zł 

 

50 000,00 zł  0 zł 01.09.2012r. 

31.05.2013r. 

9.5 Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach 

wiejskich 

39. AKADEMIA  

KOMPETENCJI 

KLUCZOWYCH                   

W GMINIE SMYKÓW 

Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.2 

325 607,00 zł 

 

UE 276 765,95 zł 

BP 48 841,05 zł 

325 607,00 zł 0 zł 01.08.2013 do 

31.07.2014r. 

 

9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic 

w jakości usług 

edukacyjnych. 

40. KWALIFIKACJE TO 

PODSTAWA 

Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 

110 972,90 zł 

 

UE 94 326,97 zł 

BP 16 645,93  zł 

110 972,90 zł 

 

0 zł 01.01.2013r. 

31.03.2014. 

Podwyższanie kompetencji 

osób dorosłych w zakresie 

ICT i znajomości języków 

obcych 
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Funduszu Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.6 

Poddziałanie 9.6.2. 

41. „Oznakowanie odcinka 

o długości ok. 9 km 

„Piekielnego Szlaku” 

wraz z 

zaprojektowaniem i 

budową towarzyszącej 

małej infrastruktury 

turystycznej – jednego 

miejsca odpoczynku w 

miejscowości 

Cisownik” 

Program osi 4 

„LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu 

małych projektów. 

413 Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju w zakresie 

operacji 

odpowiadających 

warunkom przyznania 

pomocy w ramach 

działania „Odnowa i 

rozwój wsi” objętego 

PROW na lata 2007-

2013 

Całkowite -

96 404,37 zł 

 

Kwalifikowane 

78 377,53 zł 

57 850,00 zł 38 554,37 zł 26.04.2013r. 

31.12.2014r. 

Wzrost liczby turystów 

odwiedzających obszar 

Gminy poprzez realizację 

szlaku turystycznego – 

części markowego produktu 

turystycznego „piekielnego 

Szlaku” 

42. „Budowa obiektów 

małej architektury – 

plac zabaw w 

miejscowości 

Matyniów, Adamów, 

Trawniki” 

 

Program osi 4 

„LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu 

małych projektów. 

413 Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju w zakresie 

operacji 

odpowiadających 

warunkom przyznania 

pomocy w ramach 

działania „Odnowa i 

rozwój wsi” objętego 

PROW na lata 2007-

Całkowite 

226 580,00 zł 

 

Kwalifikowane 

184 212,08 zł 

133 339,00 zł 93 241,00 zł 24.05.2013r. 

28.02.2014r. 

Poprawa jakości życia oraz 

zaspokajanie potrzeb  

społecznych i kulturalnych 

mieszkańców miejscowości 

Matyniów, Adamów, 

trawniki poprzez budowę 

placów zabaw dla dzieci w 

tych miejscowościach 
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2013 

43. „Wysoka jakość usług 

w oddziałach 

przedszkolnych w 

gminie Smyków” 

Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.1 

174 540,10 zł 

 

UE  148 359,08 zł 

BP  26 181,02 zł 

174 540,10 zł 

 

0 zł 01.01.2014r,      

31.12.2014r.. 

9.1.1. Zmniejszanie 

nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji 

przedszkolnej 

44. „Dożynki Gminne 

2014- wydarzeniem 

kulturalnym przy 

piekielnym szlaku” 

Program osi 4 

„LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu 

małych projektów. 

413 Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju dla operacji, 

które nie odpowiadają 

warunkom przyznania 

pomocy w zakresie 

małych projektów 

46 481,00  zł 

całkowite 

 

42 440,00 zł 

kwalifikowalne 

 

 

36 444,33 zł 10 036,67 zł 

w tym: 

-wkład pieniężny 

6 921,25 zł 

wkład niepieniężny 

3 115,42 zł 

14.08.2013r. 

30.09.2014r. 

 

17.08.2014r. 

Dożynki  

Podniesienie jakości życia 

mieszkańców Gminy 

Smyków, zapoznanie 

mieszkańców z tradycjami, 

walorami i dorobkiem 

kulturowym Gminy Smyków 

poprzez organizację 

wydarzenia kulturalnego – 

Dożynek Gminnych 

45. „Siłownia zewnętrzna 

miejscem organizacji 

zajęć Fitness” 

Program osi 4 

„LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu 

małych projektów. 

413 Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju dla operacji, 

które nie odpowiadają 

warunkom przyznania 

pomocy w zakresie 

małych projektów 

45 595,00  zł 

całkowite 

 

37 069,11 zł 

kwalifikowalne 

 

27 766,46 zł 17 828,54 zł  wkład 

pieniężny 

   06.02.2014r. – 

26.03.2015r.  

Stworzenie miejsca rekreacji 

i aktywnego wypoczynku 

poprzez budowę siłowni 

zewnętrznej oraz organizacje 

zajęć fitness 

Źródło: Urząd Gminy Smyków stan na 26.03.2015r. 
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INWESTYCJE, ZAKUPY, PROJEKTY, SZKOLENIA W LATACH   2007 - 2014 

 

 

ROK 

 

KWOTA DOFINANSOWANIE WKŁAD WŁASNY 

2007 

 

3.498.300,50 1.061.797,82 2.436.502,68 

2008 

 

1.819.617,27 

 

481.931,42 1.337.685,85 

2009 

 

3.501.056,41 979.414,00 2.521.642,41 

2010 

 

12.002.495,47 6.795.928,96 5.206.566,51 

2011 

 

9.676.088,48 3.770.245,24 5.905.814,24 

2012 

 

2.062.926,92 547.382,00 1.515.544,92 

2013 

 

788.477,06 208.807,70 579.669,69 

2014 

 

1.035.501,18 632.136,09 403.365,09 

RAZEM 

 

34.384.463,29 14.477.643,23 19.906.791,39 

PROJEKTY (MIĘKKIE) 

2007 - 2014 3.443.632,03 3.375.476,29 68.155,74 

PROJEKTY SZKOLENIA PRZEPROWADZONE PRZEZ GOPS 

2008 – 2015 

 

1.083.862,25 970.054,92 113.807,33 

RAZEM 

 
38.911.957,57 18.823.174,44 20.088.754,46 
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Część 2 – Obszary problemowe  

2.1 Zidentyfikowane problemy  
 

Na podstawie danych zebranych podczas spotkania strategicznego z radnymi i sołtysami oraz 

na podstawie uwag i sugestii mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy Smyków 

zidentyfikowano następujące potrzeby w poszczególnych sołectwach:  

 

Potrzeby inwestycje sołectwa Adamów 

 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem kuchni. 

 Utwardzenie poboczy. 

 Modernizacja drogi gminnej Adamów – Matyniów. 

 Budowa boiska sportowego do piłki nożnej. 

 

Potrzeby inwestycje sołectwa Cisownik 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego. 

 Budowa placu zabaw w miejscowości Strażnica. 

 Pozyskanie działki pod budowę Świetlicy wiejskiej w Cisowniku. 

 

Potrzeby inwestycje sołectwa Kozów 

 Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP. 

 Budowa boiska sportowego. 

 Dokończenie drogi pomiędzy miejscowościami Smyków – Kozów.  

 Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków jako element uporządkowania 

gospodarki ściekowej na terenie Gminy. 

 Budowa placu zabaw. 

 

Potrzeby inwestycje sołectwa Królewiec 

 Budowa drogi wewnętrznej łączącej miejscowości Królewiec i Królewiec Poprzeczny 

(zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, wytyczenie dróg, działek, itd.) 

 Kanalizacja miejscowości Piaski Królewieckie. 

 Budowa chodników w miejscowościach Królewiec Poprzeczny i Piaski Królewieckie. 

 Modernizacja drogi na odcinku Smyków- Piaski Królewieckie. 
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 Modernizacja szkoły podstawowej m.in. jej termomodernizacja. 

 

Potrzeby inwestycje sołectwa Matyniów  

 Położenie nawierzchni na odcinku Matyniów Sachalin – Adamów. 

 Poprawa dróg w miejscowości Świnków. 

 Budowa drogi Matyniów Piaski – Cmentarz. 

 Budowa oświetlenia w Świnkowie w kierunku Cisownika. 

 Zagospodarowania dalszej części działki przy placu zabaw np. boisko do piłki 

ręcznej. 

 

Potrzeby inwestycje sołectwa Miedzierza 

 Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Pokoradz. 

 Doprowadzenie gazociągu do sołectwa Miedzierza (zadanie zakładu gazowniczego – 

nie jest to zadanie w zakresie JST). 

 Wykonanie docieplenia hali sportowej w Miedzierzy. 

 Budowa boiska piłkarskiego do gry w piłkę nożną z nawierzchnią z trawy naturalnej,  

 Utworzenie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Miedzierzy. 

 Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Miedzierzy. 

 Zakup pomocy dydaktycznych.  

 Utworzenie gabinetu lekarskiego przy Zespole Szkół w Miedzierzy.  

 Utworzenie klasopracowni przy Zespole Szkół w Miedzierzy. 

 

Potrzeby inwestycje sołectwa Przyłogi 

 Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przebiegającej przez miejscowość 

Przyłogi.  

 Budowa chodników. 

 Budowa budynku wielofunkcyjnego: świetlicy, OSP, ośrodek zdrowia. 

 Rozbudowa bazy sportowo – kulturalnej. 

 Modernizacja placu zabaw przy świetlicy.  

 Doposażenie świetlicy w sprzęt audio – wizualny (np. komputery, telewizja). 

 Budowa kanalizacji w miejscowości Przyłogi.  

 Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP.  
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Potrzeby inwestycje sołectwa Salata 

 Budowa kanalizacji w Salacie. 

 Budowa świetlicy wiejskiej w Salacie. 

 Modernizacja drogi w Muszczarzu wraz z obniżeniem poboczy. 

 

Potrzeby inwestycje sołectwa Smyków 

 Dokończenie kanalizacji miejscowości (tzw. Ostre Górki). 

 Chodniki na terenie wszystkich dróg w miejscowości oraz wzdłuż drogi prowadzącej 

do pomnika w lesie.  

 Budowa placu zabaw Smyków - Ostre Górki.  

 Rewitalizacja terenów przy obecnym i dawnym Urzędzie Gminy. 

 Wdrożenie w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Smykowie systemu  

e-zdrowie oraz wymiana i zakup sprzętu rehabilitacyjnego.  

 

Potrzeby inwestycje sołectwa Stanowiska 

 Budowa budynku wielofunkcyjnego. 

 Przebudowa drogi w Stanowiskach. 

 Budowa chodnika i pogłębienie rowów przydrożnych. 

 Budowa kanalizacji. 

 Remont dróg dojazdowych do pól i lasów. 

 Remont nawierzchni drogi gminnej w kierunku miejscowości Huta. 

 

Problemem utrudniającym funkcjonowanie mieszkańców sołectwa Stanowiska jest słaby 

zasięg telefonii komórkowej (kwestia ta była poruszana podczas spotkania konsultacyjnego  

w dniu 14.04.2015r.). 

 

Potrzeby inwestycje sołectwa Trawniki 

 Zakup i montaż oczyszczalni przydomowych jako rozwiązanie problemu oczyszczania 

ścieków komunalnych w miejscowości Trawniki.  

 Doposażenie placu zabaw w miejscowości Trawniki.  

 Poprawa przepustu na drodze gminnej. 
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Potrzeby inwestycje sołectwa Wólka Smolana 

 Dokończenie drogi powiatowej nr 0457T na odcinku kilometra, zaś na odcinku ok. 

400m bieżących – położenie dywanika asfaltowego. 

 Utwardzenie dróg dojazdowych do pól. 

 Modernizacja drogi Kawęczyn- Świnków wraz utwardzenie dróg dojazdowych do 

posesji Kawęczyn.  

 Budowa oświetlenia ulicznego Miedzierza + Wólka Smolana. 

 

Dodatkowe potrzeby identyfikacyjne zidentyfikowanymi na etapie tworzenie Strategii: 

 Inwestycje w nowe studnie głębinowe (Piaski Królewieckie, Trawniki, Stanowiska)22.  

 Potrzeba „ożywienia” świetlic środowiskowych (Smyków, Królewiec, Miedzierza) i 

ich doposażenia (np. gry zręcznościowe). 

 Dobudowanie drugiego reaktora na oczyszczalni ścieków w Miedzierzy23  

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

 Modernizacja budynku przy dawnym Urzędzie Gminy w Smykowie. 

 Zakup samochodu asenizacyjnego oraz inne zakupy związane z gospodarką 

komunalną. 

 Istnieje potrzeba budowy zbiornika retencyjnego na rzece Czarna Taraska 

zlokalizowanego na gruntach sołectw Matyniów i Miedzierza. 

                                                           
22 Pewną trudność stanowi to, że Gmina Smyków musi wykupić grunty pod tę inwestycję.  
23 Prace projektowe zostały zlecone. 
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2.2. Mocne strony Gminy i czynniki sprzyjające rozwojowi  

 

Opracowanie Strategii zostało poprzedzone przeprowadzeniem kompleksowej analizy 

czynników wewnętrznych i zewnętrznych związanych z rozwojem gminy. Analiza SWOT 

służy do uporządkowania danych i informacji i jest wykorzystywana w uspołecznionym 

procesie planowania. Polega ona na ocenie szans i zagrożeń procesu rozwoju w kontekście 

własnych atutów (silnych stron) i słabości.  

Nazwa SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów:   

 strenghts – silne strony – w postaci przewagi zjawisk i procesów pozytywnych dla 

rozwoju Gminy Smyków, które powinny być kontynuowane i wzmacniane,  

 weaknesses - słabe strony – w postaci procesów i barier, wad, ograniczających 

możliwości rozwojowe, które powinny być zmniejszone bądź niwelowane,  

 opportunities - szanse/możliwości – w postaci czynników obiektywnych, 

zewnętrznych, na które nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego oraz wyjątkowej 

sytuacji jaką daje możliwość wykorzystania znacznych środków pomocowych UE, 

 threats – zagrożenia – wynikające przede wszystkim z czynników zewnętrznych 

stwarzających niebezpieczeństwo zmiany niekorzystniej.  

 

Przewagi konkurencyjne Gminy Smyków  

1„Uporządkowana” sytuacja w oświacie (na terenie Gminy działa 1 Zespół Szkół  

w Miedzierzy - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum oraz Szkoła Podstawowa w Królewcu). 

2 Wizytówkę i powód do dumy Gminy Smyków stanowi bardzo dobrze działający 

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smykowie wraz z filią w Przyłogach do 

którego zapisanych jest ponad 5500 osób (na 3850 zamieszkujących Gminę Smyków). 

Wrażenie robi zwłaszcza liczba specjalizacji świadczonych w Ośrodku. 

3 Kompetentna kadra zatrudniona w Urzędzie Gminy Smyków, która potrafi 

samodzielnie przygotować projekty inwestycyjne zarówno na te tzw. twarde przedsięwzięcia 

(gospodarka komunalna, ochrona środowiska) jak i te „miękkie” (przedszkola, zajęcia 

pozalekcyjne, FIO, małe granty, itp.). 

4 Wzrastająca liczba mieszkańców (stanowi to pewnego rodzaju ewenement w skali 

regionu). 
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5 Duża liczba obiektów sportowych – jest ich na terenie Gminy aż 6. Gmina kojarzona jest  

z Orlikiem w Smykowie, który zlokalizowany jest wzdłuż drogi krajowej i wykorzystywany 

bardzo intensywnie w godzinach nocnych sprawia bardzo pozytywne wrażenie i kojarzy się  

z Gminą Smyków jako stawiającą na sport zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. 

6 Gmina jest właścicielem terenu inwestycyjnego nad zbiornikiem w Sielpi (13 ha).  

7 Bliska odległość od miasta wojewódzkiego Kielce (25 km) i miasta powiatowego 

Końskie (17 km). 

8 Świetlice wiejskie – 5. Jak na tak małą gminę jest to znaczna ilość, to co ważne świetlice te 

są wyremontowane. 

9 Zespół Smykovia i zespół dziecięcy „Królewiaczki”. 

10 W Gminie Smyków funkcjonuje Fundusz Sołecki24, który stanowi instrument aktywizacji 

mieszkańców i ich partycypacji w wydatkowaniu wspólnych środków. 

 

Przedstawiona poniżej analiza stanowi syntezę poszczególnych obszarów życia 

społeczno-gospodarczego Gminy Smyków.  

 

Tabela 32 Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

Mocne strony - obszar społeczny  

 Pozytywne nastawienie władz 

samorządowych co do działań 

prorozwojowych podejmowanych 

przez mieszkańców 

 Dobrze działający samorząd 

 Dobry dostęp do edukacji dzięki 

publicznym szkołom podstawowym 

oraz gimnazjum  w Miedzierzy 

 Prężnie działające Stowarzyszenia  

 Działalność Biblioteki Publicznej – 

pełniącej również rolę Centrum 

Kultury  

 Organizacja wielu imprez gminnych np. 

patriortycznych.  

 Duża liczba boisk wielofunkcyjnych, 

Słabe strony - obszar społeczny  

 Mała gęstość zaludnienia Gminy. 

 Brak budynku spełniającego funkcje 

Centrum Kultury, gdzie odbywały się 

różnego rodzaju imprezy, wystawy 

itp.  

 Słabą stroną Gminy jest brak herbu. 

                                                           
24 Wnioski w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013 złożyli: Królewiec – wyposażenie świetlicy; 

Adamów – ogrodzenie placów zabaw; Matyniów – ogrodzenie placów zabaw; Salata – oświetlenie 

uliczne miejscowości Muszczarz; -Smyków – wyposażenie i remont przyszłej świetlicy; Przyłogi – 

zagospodarowanie placu wokół świetlicy; Miedzierza – zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy. 
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placów zabaw i świetlic wiejskich. 

 Bardzo dobra oferta opieki zdrowotnej 

specjalistycznej 

Mocne strony - obszar gospodarczy  

 różnorodność gleb, 

 tradycje rolnicze,  

 malowniczo wyglądające rozległe 

tereny nizinne, 

 czyste powietrze sprzyjające 

rozwojowi agroturystyki,  

 duża ilość lasów  

 bliska odległość do miasta 

powiatowego – Końskie i miasta 

wojewódzkiego - Kielce 

 

Słabe strony - obszar gospodarczy  

 wysokie bezrobocie, 

 Słabość rolnictwa (brak specjalizacji, 

grunty rolne V i VI klasy, jedynie w 

Stanowiskach grunty klasy IV; 

największe gospodarstwo rolne liczy 80 

ha).  

 niewystarczająca rozwinięta baza 

turystyczno- gastronomiczna, 

 niewystarczająca promocja Gminy 

pod względem walorów 

przyrodniczo-turystycznych, 

 niekorzystna struktura 

przedsiębiorczości  

 brak dostatecznych działań w celu 

stworzenia charakterystycznych 

produktów regionalnych, 

 niedostateczny poziom 

zagospodarowania obiektów 

turystycznych, 

 brak dużych inwestorów 

zewnętrznych, 

 mała ilość szlaków turystycznych 

pieszych i rowerowych, 

 brak ekologicznych gospodarstw 

rolnych. 

Mocne strony - infrastruktura techniczna 

 droga krajowa nr 74 przebiegająca 

przez teren Gminy Smyków, 

 dobra telefonizacja, 

 dobry stan dróg na terenie Gminy na 

większości głównych odcinków,  

 dostęp do kanalizacji w kilku 

miejscowościach na terenie gminy 

 liczne zabytki kultury i architektury, 

 własna oczyszczalnia ścieków w 

Miedzierzy  

 objęcie mieszkańców 

Słabe strony - infrastruktura techniczna 

 potrzeba modernizacji i budowy 

niektórych fragmentów dróg 

 potrzeba budowy chodników  

i poboczy przy głównych drogach, 

tam, gdzie ruch samochodowy jest 

największy 

 potrzeba budowy nowych stacji na 

ujęcia wody, 

 niewystarczająca ilość ścieżek 

rowerowych, 

 niewystarczające zasoby wód 
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zorganizowanym odbiorem odpadów 

komunalnych zgodnie z nową ustawa 

tzw. śmieciową  

podziemnych, 

 niewystarczający dostęp do Internetu, 

 brak skanalizowania większości 

miejscowości w Gminie 
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2.3. Szanse i zagrożenia rozwoju 

Szanse Zagrożenia 

Szanse w obszarze społecznym  

 budowa/adaptacja obiektów mających 

na celu poprawienie  rozwoju 

kulturalno– rekreacyjnego 

mieszkańców np. świetlic 

wiejskich/boisk sportowych (tym 

bardziej, że takie są oczekiwania 

społeczne w wielu sołectwach),   

 dostępność środków zewnętrznych – 

UE, grantodawców np. fundacji, 

dzięki czemu istnieje możliwość 

finansowania pomysłów na 

działalność stowarzyszeń/aktywności 

mieszkańców, 

 nawiązanie stałej współpracy 

pomiędzy Stowarzyszeniami z terenu 

Gminy (sieciowanie). 

Zagrożenia w obszarze społecznym  

 zagrożeniem może być spadająca 

liczba mieszkańców (obecnie, co jest 

ewenementem w skali regionu, liczba 

mieszkańców w Gminie Smyków 

rośnie, ale generalnie prognozy dla 

województwa świętokrzyskiego są 

negatywne w dłuższej perspektywie 

czasu, co może mieć również wpływ 

na Gminę Smyków), 

 migracja młodych osób, 

 starzenie się społeczeństwa, 

 postępujące zubożenie społeczeństwa, 

 wzrost patologii społecznych,  

 małe środki finansowe samorządu na 

wsparcie inicjatyw lokalnych. 

Szanse w obszarze gospodarczym  

 promocja innowacyjnych pomysłów 

na rozwój gospodarczy gminy, 

 dostępność zewnętrznych środków 

finansowania np. z UE, 

 korzystne warunki dla rozwoju 

rolnictwa ekologicznego, 

 racjonalne wykorzystanie zasobów 

przyrodniczo-turystycznych gminy, 

 pobudzenie przedsiębiorczości wśród 

mieszkańców, 

 uproszczenie przepisów oraz większy 

dostęp informacji o środkach UE, 

 renowacja zabytków, 

 korzystne warunki dla rozwoju 

gospodarstw agroturystycznych (np. 

na terenach Gminy Smyków od 

strony zbiornika w Sielpi),  

 moda na wypoczynek na wsi, 

 wzrost popularyzacji ekologicznych 

stylów życia – w zgodzie z naturą, 

Zagrożenia w obszarze gospodarczym  

 mała ilość inwestorów zewnętrznych, 

 klęski żywiołowe, 

 małe możliwości zatrudniania dla 

młodych osób,  

 obniżenie się standardów życia 

mieszkańców gminy, 

 powiększenie się ilości osób 

emigrujących poza granice gminy, 

regionu i kraju,  

 niejasne i niestabilne przepisy prawa, 

 słaby przepływ informacji 

o możliwościach rozwoju, 

wspomaganych przez dofinansowanie 

inwestycji ze środków unijnych, 

 mała opłacalność produkcji rolnej,  

 rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 

 brak gazociągu, 

 brak zakładu przetwórstwa produktów 

rolnych. 
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 przekształcanie się gospodarstw 

rolnych w małe przedsiębiorstwa – 

właściwie jedyna szansa na 

zachowanie opłacalności produkcji 

rolnej 

 

Szanse w obszarze infrastruktura 

techniczna 

 poprawa jakości stanu dróg poprzez 

ich modernizację, 

 budowa chodników oraz poboczy 

(poprawa bezpieczeństwa osób 

poruszających się po terenie Gminy), 

 dokończenie kanalizowania gminy 

np. poprzez budowę sieci 

kanalizacyjnej, przydomowych 

oczyszczalni ścieków/szczelnych 

szamb, 

 

Zagrożenia w obszarze infrastruktury 

technicznej 

 coraz większe problemy samorządów 

z zapewnieniem wkładu własnego do 

projektów UE, 

 wzrastające natężenie ruchu 

samochodowego. 

 



Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 

 

Strona 135 z 188 

 

Część 3. Misja, wizja, cele i działania  

3.1. Misja i wizja strategii 

 

Misja jest pochodną całościowego podejścia opartego na zintegrowanym traktowaniu 

procesów zachodzących w każdym z najważniejszych obszarów funkcjonowania Gminy 

Smyków takich jak sfera społeczna, gospodarka i infrastruktura techniczna.  

Dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez podnoszenie walorów 

gospodarczych Gminy Smyków rozumianych jako środowisko sprzyjające 

przedsiębiorczości, optymalne inwestowanie w zasoby infrastruktury technicznej oraz 

kształtowanie  przestrzeni sprzyjającej realizacji potencjału społecznego mieszkańców. 
 

Misja obejmuje szereg celów strategicznych i operacyjnych znajdujących odzwierciedlenie 

w szczegółowych działaniach zmierzających do urzeczywistnienia wizji rozwoju Gminy Smyków  

w roku 2022. 

 

Wizja strategii rozwoju - cel generalny 

  

Określenie założeń strategicznego planu rozwoju Gminy Smyków wymaga 

uprzedniego określenia wizerunku (wizji) Gminy, do którego ustawicznie dążyć będą władze 

Gminy oraz mieszkańcy, przy możliwie najpełniejszym wykorzystaniu zasobów 

psychospołecznych, tkwiących w Gminie oraz w jej mikrospołecznym i makrospołecznym 

otoczeniu. 

„PRZY ZAANGAŻOWANIU MIESZKAŃCÓW, SAMORZĄDOWYCH WŁADZ GMINY  

I POMOCY PAŃSTWA, 

GMINA SMYKÓW 

POPRAWIA WARUNKI ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA,  

STAJĄC SIĘ GMINĄ PRZEDSIĘBIORCZĄ, 

ZASPOKAJAJĄCĄ POTRZEBY MIESZKAŃCÓW W KAŻDYM WIEKU ORAZ 

POSIADAJĄCĄ ROZWINIĘTĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ, SPORTOWĄ, 

ZDROWOTNĄ, KULTURALNĄ I EDUKACYJNĄ. 

EFEKTEM REALIZACJI WIZJI BĘDZIE UTRZYMIANIE WZROSTU W ZAKRESIE LICZBY 

MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH GMINĘ SMYKÓW, CO BĘDZIE STANOWIŁO 

EWENEMENT W SKALI POWIATU KONECKIEGO”. 
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3.2. Cele operacyjne oraz kierunki działań 
  

W dążeniu do urzeczywistnienia wizji rozwoju Gminy Smyków kluczową rolę 

odgrywa sformułowanie celów strategicznych, nakreślających kierunki zrównoważonego 

rozwoju Gminy, pozostającego w harmonii z polityką regionu i państwa. 

 

OBSZARY PRIORYTETOWE STRATEGII 

 

1 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

2 INWESTYCJE DROGOWE 

3 OCHRONA ŚRODOWISKA 

4 SPOŁECZNE 

 

 

CELE OPERACYJNE 

Obszar 1 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

Cel operacyjny 1 Inwestycje w infrastrukturę sportową 

Cel operacyjny 2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 

Cel operacyjny 3 Inwestycje w infrastrukturę kulturalną 

Cel operacyjny 4 Inwestycje w infrastrukturę oświatową 

Cel operacyjny 5 Inwestycje w infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną  

Cel operacyjny 6 Inwestycje związane z rozwojem budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego 

 

Obszar 2 INWESTYCJE DROGOWE 

Cel operacyjny 1 – Poprawa jakości dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie Gminy Smyków  

Cel operacyjny 2 – Poprawa jakosci dróg powiatowych na terenie Gminy Smyków wraz z ich 

infrastrukturą towarzyszącą (m.in. chodniki, oswietlenie) 

  



Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 

 

Strona 137 z 188 

 

 

Obszar 3 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Cel operacyjny 1 – Inwestycje w studnie głębinowe 

Cel operacyjny 2 – Poprawa dostępu mieszkańców Gminy Smyków do systemów 

oczyszczających ścieki komunalne 

Cel operacyjny 3 – Zwiększenie jakości realizacji usług komunalnych 

Cel operacyjny 4 – Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych 

poprzez doposażenie jednostek OSP 

Cel operacyjny 5 – OZE i EWE 

 

Obszar 4 SPOŁECZNY 

Cel operacyjny 1 - Zwiększenia liczby  działań na rzecz młodzieży do 25 roku życia 

Cel operacyjny 2 - Zwiększenie liczby inicjatyw na rzecz włączenia społecznego i walki  

z ubóstwem oraz rynku pracy 

Cel operacyjny 3 – Zwiększenie form pomocy dla osób z problamami alkoholowymi i/lub 

nadużywającym przemocy w rodzinie  

Cel operacyjny 4 - Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym w zakresie 

gospodarki odpadami 

Cel operacyjny 5 - Efektywna informacja i promocja Gminy 

Cel operacyjny 6 - Współpraca i wsparcie organizacji pozarządowych 

Cel operacyjny 7 – Zwiększenie liczby działań kulturalnych na terenie Gminy 
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3.3 Wykaz przedsięwzięć wg celów operacyjnych 
 

W oparciu o zidentyfikowane problemy (część 2, pkt. 2.1) wskazane przez radnych  

i sołtysów reprezentujących poszczególne sołectwa Gminy Smyków oraz po wyznaczeniu 

wizji rozwoju gminy oraz celów strategicznych w niniejszym punkcie został zaprezentowany 

wykaz przedsięwzięć (projektów) zaplanowanych do realizacji w poszczególnych obszarach 

strategicznych.  

 

Na etapie tworzenie Strategii nie wyznacza się harmonogramu realizacji poszczególnych 

inwestycji (ich podziału na poszczególne lata), gdyż jako zasadę przyjęto, że właściwie 

zdecydowana większość z nich ma być realizowana  w oparciu o środki zewnętrzne 

głównie Unii Europejskiej z perspektywy finansowej 2014-2020, a w momencie 

przyjmowania Strategii wiele programów jest na etapie uszczegóławiania m.in. % 

dofinansowania, wysokości wkładu własnego, itp. 
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3.3.1 Infrastruktura społeczna 
 

Na poszczególne cele składają się następujące projekty (inwestycje) 

 

Cel operacyjny 1 Inwestycje w infrastrukturę sportową 

L.p. Nazwa inwestycji  
Szacunkowy koszt 

inwestycji  
Potencjalnie źródła finansowania  

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Adamowie 250 000 zł 

PROW 2014-2020 Odnowa i rozwój wsi  2. Budowa boiska sportowego w Cisowniku 250 000 zł 

3. Budowa boiska sportowego w Kozowie 250 000 zł 

4. 

Termomodernizacja sali gimnastycznej przy 

Zespole Szkół w Miedzierzy (m.in. 

modernizacja, docieplenie budynku, wymiana 

okien). 

500 000 zł 

RPO WŚ 2014-2020 

Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze 

publicznych i mieszkaniowym 

 

Dofinansowane zostaną inwestycje związane m.in. z: 

 ociepleniem obiektu, 

 wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na 

energooszczędne,  

 przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i 

podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci 

ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz 

instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

 instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 

 instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE, 

 instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej 

generacji  

 wymiana pokrycia dachowego, 

 instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią, 

 mikrokogeneracją. 

Inwestycje realizowane w ramach niniejszego działania muszą wynikać 

z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki 
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Niskoemisyjnej. 

Projekty polegające na kompleksowej modernizacji budynku 

muszą wynikać z przeprowadzonej w ramach audytu 

energetycznego analizy planowanych do wprowadzenia rozwiązań. 

Audyt energetyczny stanowi element konieczny do realizacji 

projektu. 

 

5. 

Zagospodarowanie dalszej części działki przy 

placu zabaw w Matyniowie np. na boisko do 

siatkówki/koszykówki 

50 000 zł PROW 2014-2020 Odnowa i rozwój wsi 

6. 

Rozbudowa obiektów sportowych przy Zespole 

Szkół w Miedzierzy (m.in. boisko gminne do 

gry w piłkę nożną z nawierzchnią z naturalnej 

trawy dla klubu sportowego)  

1 000 000 zł 

RPO WŚ 2014-2020 

Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
W ramach działania dofinansowanie będzie można uzyskać na następujące 

typy przedsięwzięć: 

 rozbudowa, modernizacja istniejącej infrastruktury szkolnej w tym 

infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej 

uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym. Inwestycje muszą 

wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół.  

 

 

Cel operacyjny 2 Inwestycje w infrastrukturę kulturalną 

L.p. Nazwa inwestycji  
Szacunkowy koszt 

inwestycji  
Potencjalnie źródła finansowania 

1. 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w 

Stanowiskach  
700 000 zł PROW 2014-2020 

Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 

Poddziałanie 7.4 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 

podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i 

kultury, i powiązanej infrastruktury 

 

Typ operacji 

1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. 

 

Wsparcie mogą uzyskać operacje umożliwiające: 

 Budowę, modernizację  lub wyposażanie budynków pełniących 

funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury. 

 Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu  

2. 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Salacie 

(wraz z zakupem gruntu) 
700 000 zł 

3. 

Budowa budynku kulturalno-społecznego wraz  

z jednostanowiskowym garażem OSP, 

gabinetem lekarskim i rehabilitacją  

w Przyłogach wraz z wyposażeniem 

1 300 000 zł 

4. 

Pozyskanie gruntu pod budowę i budowa 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Adamów 

wraz z wyposażeniem 

600 000 zł 

5. Modernizacja i doposażenie świetlicy 50 000 zł 
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środowiskowej w Miedzierzy przestrzennego. 

 

Pomoc może być przyznana jeśli operacja: 

 realizowana jest w miejscowości należącej do: 

 gminy wiejskiej lub 

 gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 

tys. mieszkańców, lub 

 gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 

tys. mieszkańców. 

 będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych; 

 jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią 

rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości; 

 spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 

które mają zastosowanie do tej operacji; 

 realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub 

wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele określone w operacji przez okres związania celem; 

 jest składana przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest 

JST, i została zaakceptowana przez tę jednostkę. 
 

O przyznaniu pomocy, w odniesieniu do typu operacji związanego z obiektami 

pełniącymi funkcje kulturalne, decyduje liczba uzyskanych punktów na 

podstawie kryteriów dotyczących: 

 dochodu podatkowego gminy, w której jest planowana realizacja 

operacji (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym), 

 bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w 

której jest planowana realizacja operacji (preferencje dla gmin o 

wysokim poziomie bezrobocia), 

 specyfiki regionu. 

 

W przypadku gdy operacje dotyczące obiektów pełniących funkcje kulturalne 

uzyskają taką samą liczbę punktów wybrana będzie operacja, której realizacja 

umożliwi przeprowadzenie większej liczby inicjatyw społecznych. 

6. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Smykowie  50 000 zł 

7. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Królewcu 50 000 zł 

8. 

Utworzenie świetlicy szkolnej w budynku 

Zespołu Szkół w Miedzierzy poprzez remont 

lokalu i jego wyposażenie 

50 000 zł  

 

Cel operacyjny 3 Inwestycje w infrastrukturę oświatową 
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L.p. Nazwa inwestycji  
Szacunkowy koszt 

inwestycji  
Potencjalnie źródła finansowania 

1. 

Modernizacja Zespołu Szkół w Miedzierzy 

m.in. poprzez utworzenie klasopracowni 

/doposażenie szkół w zakresie pracowni 

przyrodniczych, ICT, matematycznych, itd./ 

150 000 zł 

RPO WŚ 2014-2020 

Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
W ramach działania dofinansowanie będzie można uzyskać na następujące 

typy przedsięwzięć: 

 rozbudowa, modernizacja istniejącej infrastruktury szkolnej w tym 

infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej 

uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym. Inwestycje muszą 

wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół.  

 wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt  

i materiały dydaktyczne pracowni w szkołach podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, o ile służą zajęciom 

dydaktycznym, muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju 

szkół.  
Projekty muszą uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 

Wszystkie inwestycje infrastrukturalne muszą bazować na 

adaptacji/modernizacji istniejącej infrastruktury i muszą w pełni uwzględniać 

tendencje demograficzne odpowiedne do danego terytorium w celu 

zapewnienia długoterminowej opłacalności inwestycji. Budowa nowej 

infrastruktury może być wsparta tylko w wyjątkowych i należycie 

uzasadnionych przypadkach, w których adaptacja lub modernizacja 

istniejącej infrastruktury nie jest możliwa lub nieopłacalna.  

2. 
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Królewcu 

(m.in. termomodernizacja) 
800 000 zł 

3. 

Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu 

Szkół w Miedzierzy m.in. poprzez utworzenie 

pracowni przedmiotów przyrodniczych, ICT, 

matematycznych, itp. 

100 000 zł 

4. 

Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły 

Podstawowej w Królewcu m.in. poprzez 

utworzenie pracowni przedmiotów 

przyrodniczych, ICT, matematycznych, itp. 

100 000 zł 

 

Cel operacyjny 4 Inwestycje w infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną 

L.p. Nazwa inwestycji  Szacunkowy koszt 

inwestycji 

Potencjalnie źródła finansowania 

1. Plac zabaw w Strażnicy (w tym zakup działki 

pod inwestycje) 

80 000 zł PROW 2014-2020 Odnowa i rozwój wsi, środki LGD U Źródeł 

2. Plac zabaw w Królewcu Poprzecznym 80 000 zł 

3. Plac zabaw w Smykowie  80 000 zł 

4. Plac zabaw w Kozowie 80 000 zł 
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5. Rewitalizacja miejscowości Smyków 

polegająca m.in.: 

 budowa chodników wzdłuż dróg 

przebiegających przez miejscowość 

Smyków,  

 zagospodarowanie terenu wokół 

dawnego budynku Urzędu Gminy w 

Smykowie,  

 budowa placu zabaw, 

 budowa centrum kulturalno-

edukacyjnego w Smykowie – CKE 

Centrum Kształcenia Edukacyjnego. 

4 000 000 zł RPO WŚ 2014-2020 

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu: przebudowy, 

adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu 

przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, 

edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. Przedkładane projekty będą  

wynikać z Lokalnych Planów/Programów Rewitalizacji oraz powinny 

mieć charakter kompleksowy i zintegrowany. Ponadto powinny wykazywać 

wyraźną komplementarność z inwestycjami w ramach EFS, wspierać 

integrację społeczną, przyczyniać się do zmniejszenia ubóstwa oraz prowadzić 

do zwiększenia szans zatrudnienia. 

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia dot. rewitalizacji 

zmarginalizowanych obszarów miast, miejscowości lub części miejscowości 

będących centrami gmin. Wsparcie będzie udzielane projektom 

przyczyniającym się do wzrostu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie 

m.in.: infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, kulturalnej,  

edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej, zaopatrzenia w energię elektryczną, 

oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych.  

Wydatki w ramach poszczególnych kategorii nie mogą przekraczać 30% 

kosztów kwalifikowanych. Przy czym w przypadku infrastruktury drogowej 

ograniczenie to należy rozumieć jako wydatki poniesione na  budowlę wraz z 

drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami 

stanowiącymi całość techniczno-użytkową przeznaczoną do prowadzenia 

ruchu drogowego zlokalizowaną w pasie drogowym (zgodnie z definicją drogi 

zawartą w art. 4 Ustawy z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych) oraz 

wydatki związane z budową/przebudową/remontem parkingów, miejsc 

postojowych i placów przeznaczonych do ruchu pojazdów 

niezlokalizowanych w pasie drogowym. 

Ponadto wysokość wsparcia dla kategorii z zakresu kultury w ramach projektu 

nie może przekraczać 2 mln EUR kosztów kwalifikowanych. Projekty z 

zakresu kultury muszą przyczyniać się do osiągania wymiernych i trwałych 

korzyści społeczno-gospodarczych, w tym poprzez zwiększenie potencjału 

turystycznego. 

Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność 

dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Preferowane będą projekty uwzględniające zastosowanie konkursu 

architektonicznego, architektoniczno – urbanistycznego i urbanistycznego 
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oraz zorientowane na efektywne wykorzystanie energii oraz zastosowanie 

odnawialnych źródeł energii. 

Za wydatek niekwalifikowalny uznaje się: 

 koszt budowy/przebudowy/remontu zbiorników retencyjnych, 

 koszt budowy/przebudowy/remontu oświetlenia, sieci gazowniczej, 

telekomunikacyjnej, energetycznej  

i ciepłowniczej niepozostających własnością beneficjenta,  

koszt wyburzenia budynków niebędących własnością beneficjenta. 

6. Budowa placu zabaw w Przyłogach poprzez 

zakup/wymianę urządzeń 

80 000 zł PROW 2014-2020 Odnowa i rozwój wsi, środki LGD U Źródeł 

7. Doposażenie placu zabaw w miejscowości 

Trawniki 

5 000 zł PROW 2014-2020 Odnowa i rozwój wsi, środki LGD U Źródeł 

 

Cel operacyjny 5 Inwestycje związane z rozwojem budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 

L.p. Nazwa inwestycji  Szacunkowy koszt 

inwestycji 

Potencjalnie źródła finansowania 

1. Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości 

Królewiec Poprzeczny   

100 000,00 zł  
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3.3.2 Inwestycje drogowe 
 

Na poszczególne cele w ramach obszar 2 „Inwestycje drogowe” składają się następujące projekty (inwestycje) 

 

Szacunkowe koszty realizacji dróg gminnych  

 1 km nawierzchni asfaltowej koszt brutto – 200.000 zł 

 1 km nawierzchni asfaltowej z chodnikiem koszt brutto – 800.000 zł 

 

Cel operacyjny 1 – Poprawa jakości dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie Gminy Smyków  

L.p. Nazwa inwestycji  Szacunkowy koszt Potencjalnie źródła 

współfinansowania inwestycji 

1. Modernizacja drogi gminnej nr 382014T przez Zastawie na odcinku ok. 900 m  250 000 zł 

PROW 2014-2020 

Działanie 7 Podstawowe usługi i 

odnowa wsi na obszarach wiejskich 

Poddziałanie 1: Inwestycje 

związane z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycje w 

energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii. 

 

Typ operacji 

Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych 

(poniżej opisano dokładniej 

przedmiotowe działanie) * 

2. Modernizacja dróg gminnych  nr 382007T i 382006T i 382016 T na terenie 

sołectwa  Salata-odcinek  2,6 km. 

500 000 zł 

3. Modernizacja drogi gminnej nr 382010T Matyniów-Sachalin, 

Odcinek  950 m  

250 000 zł 

4. Modernizacja i poszerzenie drogi gminnej nr 382005T Miedzierza-Rozgół na 

odcinku ok. 900 m  

300 000 zł 

5. Utwardzenie drogi gminnej nr 382012T Rozgół - Pokoradz na odcinku  

ok. 1,2 km  

150 000 zł 

6. Modernizacja drogi gminnej nr 382020T Stanowiska-Dąbrówki-granica gminy 

na odcinku 680 m  

110 000 zł 

7. Modernizacja drogi gminnej nr 382022T Stanowiska - Podłazie na odcinku  

300 m  

70 000 zł 

8. Modernizacja drogi gminnej nr 382011T Piaski Królewieckie -Trawniki-

granica gminy na odcinku przechodzącym przez miejscowość Trawniki  

(ok. 1,2 km)  

250 000 zł 

9. Modernizacja drogi gminnej 382013T przez Królewiec Poprzeczny  

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

700 000 zł 
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DROGI DOJAZDOWE DO PÓL NA TERENIE GMINY SMYKÓW 

 

L.p.  Drogi dojazdowe do pól Szacunkowy koszt 

inwestycji  

1. Budowa drogi Smyków (od Orlika) do Adamowa ok. 600 m (m.in. wykup gruntów) 300 000 zł 

2. Matyniów-Adamów położenie nawierzchni odcinek ok. 900 m 150 000 zł  

3. Budowa ciągu pieszo-jezdnego  Gimnazjum Miedzierza dojazd do boiska w kier. drogi kraj. nr 74.. 

Odcinek 200 m,  wg. kosztorysu. 

255 100 zł  

4. Budowa drogi Gimnazjum Miedzierza do drogi powiatowej nr 0459T ok. 350 m,  100 000 zł  

5. Modernizacja drogi Kawęczyn-Świnków (bez numeru) na odcinku ok. 1,2 km (kruszywo) 100 000 zł 

6. Budowa drogi Matyniów-Piaski w kierunku cmentarza ok. 400 m  50 000 zł 

 

* W ramach typu operacji 3 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych kwalifikowane są: 

 koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych; 

 koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; 

 koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji 
Pomoc może być realizowana jeśli operacja: 

 realizowana jest w miejscowości należącej do:  

 gminy wiejskiej lub 

 gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub 

 gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; 

 
 jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem 

 rozwoju miejscowości; 

 spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; 

 realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

określone w operacji przez okres związania celem; 

 ma na celu połączenie jednostki osadniczej z istniejącą siecią drogową. 

 

O przyznaniu pomocy decyduje liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów dotyczących: 

- dochodu  podatkowego gminy, w której jest planowana realizacja operacji (preferencje dla gmin o niższym 

dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca), 

- bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja 

operacji (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia), 
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- powiązania operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej 

- specyfiki regionu 

W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów przewiduje się preferencje dla operacji których realizacja zapewni dostęp do sieci drogowej większej liczbie 

mieszkańców. 

 

W ramach kryteriów regionalnych można będzie uzyskać 4 punkty i stanowić to będzie 1/3 wszystkich możliwych do uzyskania podczas oceny projektu.  

Zgodnie z zaproponowanymi przez Zarządu Województwa kryteriami: 

4 pkt. będzie można uzyskać, jeśli planowany do realizacji odcinek drogi łączy się bezpośrednio z drogą wyższego rzędu ( np. droga gminna z drogą 

powiatową); 

2 pkt. – jeśli planowany do realizacji odcinek drogi łączy się bezpośrednio z siecią dróg tego samego rzędu, która ma powiązanie z siecią dróg wyższego 

rzędu. 

 

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 3 000 000 zł na  beneficjenta w okresie realizacji Programu. 

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta. 

W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 EUR 

 

Cel operacyjny 2 – Poprawa jakości dróg powiatowych na terenie Gminy Smyków wraz z ich infrastrukturą towarzyszącą (m.in. chodniki, 

oświetlenie) 

 

Szacunkowe koszty realizacji zadań drogowych wspólnie z powiatem   

 1 km nawierzchni asfaltowej koszt brutto – 200 000 zł 

 1 km nawierzchni asfaltowej z chodnikiem koszt brutto – 800 000 zł  

 

L.p. Nazwa inwestycji  Szacunkowy 

koszt brutto 

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

 całkowita długość na terenie gminy Smyków wynosi 11 km 

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

3 000 000 zł  

2. Modernizacja drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków-Smyków  

 długość przebiegająca przez Gminę Smyków wynosi 2,9 km 

2 300 000 zł  

3. Modernizacja drogi powiatowej nr 0462T Matyniów-Adamów   

 długość na terenie Gminy Smyków wynosi 3,3 km  

1 000 000 zł  
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4. Modernizacja drogi powiatowej nr 0471T Stanowiska-Kłucko-Filipy  

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

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

500 000 zł 

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

 długość na terenie Gminy Smyków wynosi 3,4 km, 

 do wykonania odcinek 0,7 km. 

500 000 zł  

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

 do wykonania odcinek 2,8 km 

600 000 zł 
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3.3.3 Ochrona środowiska 
 

Cel operacyjny 1 – Inwestycje w studnie głębinowe 

L.p. Nazwa inwestycji Szacunkowy koszt Źródła współfinansowania inwestycji  

1. 
Budowa studni głębinowej (nowe ujęcia wody)  

w Trawnikach lub Piaskach Królewieckich 

200 000 zł RPO WŚ 2014-2020, PROW 2014-2020 

2. 
Budowa studni głębinowej (nowe ujęcia wody)  

w Stanowiskach 

200 000 zł RPO WŚ 2014-2020, PROW 2014-2020 

 

Cel operacyjny 2 – Poprawa dostępu mieszkańców Gminy Smyków do systemów oczyszczających ścieki komunalne 

L.p. Nazwa inwestycji Szacunkowy koszt Źródła współfinansowania inwestycji  

1. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miedzierzy 

poprzez dobudowanie drugiego reaktora 

(Gmina Smyków posiada projekt – koszt 60 000 zł) 

 PROW 2014-2020 

Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich 

Poddziałanie 1: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem 

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycje w energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii. 

 

Typ operacji 

1 Gospodarka wodno-ściekowa  

(poniżej opisano dokładniej przedmiotowe działanie) * 

2. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Salata – Muszczarz,wg.kosztorys 

3 000 000 zł 

3. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piaski 

Królewieckie, wg. kosztorysu, 

2 400 000 zł 

4. 
Budowa kanalizacji w sołectwie Adamów, 

wg. kosztorysu. 

8 700 000 zł 

5. 
Dokończenie kanalizacji w miejscowości Smyków - 

Ostre Górki, wg.kosztorysu. 

1 800 000 zł 

6. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Przyłogi 

(obecnie brak jest dokumentacji na tę inwestycję) 

 

 

7. 
Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków 

w sołectwach Kozów i Stanowiska 

 

 

* W ramach typu operacji 1 Gospodarka wodno-ściekowa kwalifikowalne są: 

 koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych, w 

 szczególności: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniana wody, systemów kanalizacji sieciowej lub pojedynczych systemów oczyszczania ścieków; 

 koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; 

 koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. 
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Pomoc może być przyznana jeśli operacja: 

 Realizowana jest w miejscowości należącej do:  

 gminy wiejskiej lub 

 gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub 

 gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; 

 

 realizowana jest w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych; 

 jest spójna z dokumentem planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości; 

 spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; 

 realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

określone w operacji przez okres związania celem 

 
O przyznaniu pomocy decyduje liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów dotyczących: 

 inwestycji zlokalizowanych na terenie na którym istnieje największa potrzeba poprawy stanu wód zgodnie ze zaktualizowanym programem wodno- 

środowiskowym kraju. 

 łącznej realizacji gospodarki wodnej i ściekowej, 

 dochodu podatkowego gminy, w której jest planowana realizacja operacji (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca), 

 bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana operacja (preferencje dla gmin o wysokim poziomie 

bezrobocia), 

 - powiązania operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej, 

 specyfiki regionu. 
 

W przypadku operacji o tej samej liczbę punktów przewiduje się preferencje dla operacji których realizacja umożliwi oczyszczenie większej objętości 

ścieków. 

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 000 000 zł na  beneficjenta w okresie realizacji Programu. 

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych 

projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta. 

W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 EUR 
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Cel operacyjny 4 – Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych poprzez doposażenie jednostek OSP 

L.p. Nazwa inwestycji Szacunkowy koszt Źródła współfinansowania inwestycji  

1. 

Zakup samochodu bojowego dla OSP Kozów i/lub 

OSP Przyłogi i/lub zakup samochodu ratowniczo-tech. 

dla OSP Miedzierza oraz zakup sprzętu i wyposażenia 

dla  pozostałych OSP z terenu Gminy Smyków 

1 000 000 zł RPO WŚ 2014-2020 

Działanie 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych 

oraz usuwanie ich skutków  

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia realizowane 

na obszarze województwa świętokrzyskiego z zakresu: 

 tworzenia i poprawy jakości systemów wczesnego 

reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego 

wystąpienia zjawisk katastrofalnych (dostosowanie do 

potrzeb osób niepełnosprawnych), w tym z 

uwzględnieniem zakupu sprzętu i wyposażenia 

specjalistycznego przede wszystkim dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych.  
 

Cel operacyjny 5 – OZE i EWE 

L.p. Nazwa inwestycji Szacunkowy koszt Źródła współfinansowania inwestycji  

1. 
Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej  

3 000 000 zł RPO WŚ 2014-2020 

Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej 

multimedialnej mobilności miejskiej 
 

Wsparcie mogą uzyskać inwestycje wynikające z planów gospodarki 

niskoemisyjnych lub planów mobilności miejskiej dla poszczególnych 

typów obszarów np.: 

1. modernizacja oświetlenia ulicznego (ulic placów, terenów publicznych) 

na energooszczędne, 

2. budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej,  

3. wymiana źródeł ciepła, 

4. mikrokogeneracja, 

5. działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii,  

6. kampanie promujące: 

 budownictwo zeroemisyjne,  

 inwestycje w zakresie budownictwa pasywnego 

 

Wsparcie mogą uzyskać inwestycje polegające na budowie lub modernizacji 

jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej 
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kogeneracji, wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii. 

 

Dofinansowanie będą mogły uzyskać inwestycje w zakresie modernizacji i 

budowy scentralizowanych systemów ciepłowniczych oraz przedsięwzięcia 

polegające na wymianie bądź modernizacji źródeł ciepła  z uwzględnieniem 

standardów ekologicznych. 
 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest dofinansowanie  

inwestycji w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, pod 

warunkiem osiągnięcia znacznie zwiększonej efektywności energetycznej, jak 

również w szczególnie pilnych potrzebach, przyczyniających się do 

zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego 

zwiększenia oszczędności energii. Niniejsze inwestycje mogą zostać wsparte w 

przypadku, gdy koszt podłączenia do sieci ciepłowniczej na danym obszarze 

przewyższa koszt inwestycji w niniejsze kotły. 

 

Instalacje powyżej 20 MW: 

Nie będą objęte wsparciem inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów 

cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do 

dyrektywy 2003/87/WE, w tym instalacje energetycznego spalania o 

nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW.  

 

Wsparcie mogą otrzymać jedynie  instalacje wykorzystujące wyłącznie 

biomasę, które nie są objęte zakresem przedmiotowym dyrektywy 

2003/87/WE.  

 

Instalacje poniżej 20 MW: 

Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, 

nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z 

możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku 

nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku 

efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii 

cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.  

 

 
W trakcie realizacji zadań związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej uwzględnione zostaną wymogi ochrony gatunkowej roślin, 

zwierząt i grzybów – zgodnie m.in. z zaleceniami i sugestiami wymienionymi w publikacjach:  

-P. Wylegała, R. Jaros, R. Dzięciołowski, A. Kepel, R. Szkudlarek, R. Paszkiewicz, Docieplanie budynków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody, 2009;  

-Ptaki w budynkach. Remonty i docieplenia w zgodzie z zasadami ochrony przyrody, Kielce 2010. 

 

Zostaną podjęte następujące działania: 
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Gmina Smyków przed przystąpieniem do docieplania budynku/ów zleci odpowiednio przeszkolonemu ornitologowi i chiropterologowi ekspertyzę 

ornitologiczą, która będzie mieć na celu odpowiedzieć na 4 pytania: 

1 czy budynek jest wykorzystywany, jako miejsce gniazdowania ptaków lub schronienie nietoperzy? 

2 czy w budynku znajdują się inne potencjalne miejsca, które mogłyby zostać zajęte przez ptaki lub nietoperze przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych? 

Zostanie wykonana szczegółowa inwentaryzacja takich miejsc, obejmująca lokalizację i rodzaj. 

3 Jakie optymalne metody należy zastosować, by zminimalizować ryzyko, że w chwili prowadzenie prac remontowych w zakamarkach budynku znajdują się 

zwierzęta? Odpowiedź na to pytanie powinna obejmować rodzaj zabezpieczeń, terminy i sposoby ich wykonania oraz szacunek kosztów. Może zostać 

przygotowana wariantowo.  

4 Jakie działania można podjąć w przypadku danego budynku, aby po zakończeniu remontu oferował on dogodne schronienia i miejsca rozrodu dla ptaków i 

nietoperzy? Zakres tej propozycji powinien co najmniej równoważyć stratę siedlisk w wyniku modernizacji plus kompensację strat poniesionych podczas 

remontu. 

 

W trakcie realizacji inwestycji w razie odnalezienia pojedynczych gniazd ptasich czy miejsca obecności nietoperzy, tak zaplanowana zostanie kolejność prac, 

aby miejsca te były docieplane dopiero po opuszczeniu ich przez zwierzęta. W przypadku ptaków ornitolodzy zabezpieczą miejsca natychmiast po wylocie z 

niego młodych, by nie dopuścić do ponownego złożenia jaj (wiele ptaków wyprowadza 2, albo 3 lęgi w ciągu roku). Czynne usuwanie ptaków czy nietoperzy 

będzie traktowane jako ostateczność i każdorazowo będzie wymagało konsultacji i zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub właściwego 

miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Aby remont nie spowodował znaczącej szkody przyrodniczej, zostanie zapewniona zwierzętom 

odpowiednia ilość właściwych schronień. Jeśli nie będzie możliwości pozostawienia schronień istniejących zostaną utworzone schronienia alternatywne, 

równoważące ubytek takich miejsc w wyniku remontu . Liczba tych alternatywnych schronień będzie w pełni równoważyć stratę, z uwzględnieniem ew. 

rekompensaty za szkody poniesione przez populację tych gatunków w czasie remontu . 

Realizując tę inwestycje Gmina będzie uwzględniać art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody – wymóg ochrony ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki. 
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3.3.4 Projekty społeczne  

 

Obszar 4 społeczny będzie realizowany przede wszystkim poprzez projekty. Poniżej opisano przykładowe działania i programy w ramach, 

których mogą być realizowane różne przedsięwzięcia. Poniższy katalog działań i programów nie jest zamknięty, jeżeli projekt będzie wpisywał 

się w cele operacyjne dla obszaru społecznego może być realizowany w ramach innych programów np. różnego rodzaju fundacji, banków, itp. 

Cel operacyjny 1 - Zwiększenia liczby działań na rzecz młodzieży do 25 roku życia 

W ramach tego celu operacyjnego zakłada się realizację projektów z następujących działań RPO WŚ 2014-2020 

- 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych  

- 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK  

- 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych, 

- 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych,  

 Projekty te mogą być partnerskie z udziałem organizacji pozarządowych 

 Projekty te będą zakładały doradztwo zawodowe w szkołach 

 

Cel operacyjny 2 - Zwiększenie liczby inicjatyw na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz rynku pracy 

W ramach tego celu operacyjnego zakłada się realizację projektów z następujących działań RPO WŚ 2014-2020 

- Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej  

- Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych  

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych obejmujące następujące działania:  

 profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp.; 

 wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, 

 wsparcie systemu pieczy zastępczej, 

 wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem, 

 podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych. 

 

- Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych  



Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 

 

Strona 155 z 188 

 

- Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie  

Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, 

obejmująca następujące działania:  

 narzędzia oraz formy aktywnej integracji i pracy socjalnej, 

 kursy, szkolenia, 

 aktywizację zawodową (staże, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane, działania wspierające), 

 reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez WTZ, ZAZ, KIS i CIS, 

 terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe, 

 wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej. 

 

- realizacja projektów ułatwiających tworzenie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych np. w ramach RPO WŚ 2014-2020 poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora 

ekonomii społecznej  

- poddziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia  

Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia, poprzez: 

 identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, 

 realizację programów aktywizacji zawodowej, 

 przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

 zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnością, 

 wspieranie wolontariatu, 

 upowszechnianie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia, 

 wsparcie adaptacyjne pracownika, 

 jednorazowy dodatek relokacyjny. 

 

Cel operacyjny 3 – Zwiększenie form pomocy dla osób z problamami alkoholowymi i/lub nadużywającym przemocy w rodzinie  

W ramach tego celu operacyjnego zakłada się realizację projektów z następujących działań RPO WŚ 2014-2020 

- 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie  
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- 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych  

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych obejmujące następujące działania:  

 profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp.; 

 wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, 

 wsparcie systemu pieczy zastępczej, 

 wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem, 

 podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych. 

 

- 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych  

- 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie  

Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, 

obejmująca następujące działania:  

 narzędzia oraz formy aktywnej integracji i pracy socjalnej, 

 kursy, szkolenia, 

 aktywizację zawodową (staże, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane, działania wspierające), 

 reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez WTZ, ZAZ, KIS i CIS, 

 terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe, 

 wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej. 

 

Cel operacyjny 4 - Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym w zakresie gospodarki odpadami 

W ramach tego celu operacyjnego zakłada się realizację projektów z następujących działań RPO WŚ 2014-2020 

 Działanie 4.2 Gospodarka odpadami w tym utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

 Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna 

 

Cel operacyjny 5 - Efektywna informacja i promocja Gminy 

W ramach tego celu operacyjnego zakłada się realizację projektów z następujących działań RPO WŚ 2014-2020 



Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 

 

Strona 157 z 188 

 

 Działanie 4.5 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

 Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów  

 Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna 

 

Cel operacyjny 6 - Współpraca i wsparcie organizacji pozarządowych 

W ramach tego celu operacyjnego zakłada się realizację projektów z następujących działań  

 RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna 

 PO WER  

 PO Polska Cyfrowa  

 

Cel operacyjny 7 – Zwiększenie liczby działań kulturalnych na terenie Gminy 

W ramach tego celu operacyjnego zakłada się realizację projektów z następujących działań RPO WŚ 2014-2020 

 Działanie 4.5 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

 Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna 

oraz 

 PROW 2014-2020 

 Projekty składane do Lokalnej Grupy Działania U Źródeł 
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3.4 Źródła finansowania 

 

Zadania do realizacji zapisane w „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022” 

mogą być wsparte z następujących programów: 

1. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

2. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020”  

3. ,,Fundacja Wspomagania Wsi” 

4. ,, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności” 

Najważniejsze zadania realizowane w ramach tego Programu związane są  

z tworzeniem dogodnych warunków dla rozwoju miejscowości, aktywizacją ludności 

wiejskiej, projektami związanymi z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym  

z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi 

oraz podniesieniem atrakcyjności turystycznej danej miejscowości. 

 

 
Celem Fundacji jest wspomaganie inicjatyw gospodarczych i społecznych 

mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury 

obszarów wiejskich, poprawa warunków życia i gospodarowania na wsi, rozwój społeczny               

i kulturalny wsi, rozwój oświaty wśród ludności wsi, ochrona środowiska naturalnego, 

wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii, organizowanie opieki społecznej na 

wsi, pomoc dla mieszkańców obszarów wiejskich. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

udzielanie ze środków pieniężnych Fundacji kredytów przez banki, z którymi Fundacja ma 

podpisane umowy o współpracy, na realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie 

działalności objętej celami statutowymi,  udzielanie dotacji lub zwrotnej pomocy finansowej 

na warunkach preferencyjnych na realizacje przedsięwzięć, prowadzenie doradztwa 

techniczno-ekonomicznego, prowadzenie szkoleń, popularyzowanie wiedzy teoretycznej  

i praktycznej, organizowanie zaopatrzenia technicznego wspomaganych przedsięwzięć. 

 

 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Fundacja Wspomagania Wsi 
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Fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji                 

i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego                  

i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej. PAFW urzeczywistnia swoje cele poprzez realizację programów                              

w następujących obszarach tematycznych: Inicjatywy w zakresie edukacji, Rozwój 

społeczności lokalnych, Obywatel w demokratycznym państwie prawa i Dzielenie się 

polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji. W działaniach na terenie Polski 

Fundacja koncentruje się obecnie na inicjatywach edukacyjnych, służących przede wszystkim 

wyrównywaniu szans, a także na wyzwalaniu i umacnianiu energii obywatelskiej w miejscach 

wymagających szczególnego wsparcia. Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskać tylko            

w ramach jej programów. Zainteresowani uzyskaniem finansowego wsparcia ze strony 

PAFW ubiegają się o dotacje składając wniosek bezpośrednio u realizatora określonego 

programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują komisje ekspertów powoływana 

przez Fundację. 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) 
 

http://www.pafw.pl/strona.php?p=programy_3
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Tabela 33 Możliwość finansowania zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

 na lata 2014-2020 na zadania związane z Kapitałem Ludzkim 

Oś 

prioryteto

wa 

Wspa

rcie 

UE 

Cel tematyczny Priorytety inwestycyjne 

Cele 

szczegółowe 

priorytetów 

inwestycyjnych 

Wspólne i specyficzne 

dla programu 

wskaźniki rezultatu 

odpowiadające 

poszczególnym celom 

szczegółowym 

Typy beneficjentów Grupy docelowe Rodzaje działań 

8. Rozwój 

edukacji i 

aktywne 

społeczeńst

wo 

13,63 

mln € 

8.Promowanie 

trwałego i 

wysokiej jakości 

zatrudnienia 

oraz wsparcie 

mobilności 

pracowników 

8.10. aktywne i zdrowe 

starzenie się 

Cel 

szczegółowy: 

Wspieranie 

wydłużenia 

aktywności 

zawodowej 

osób w wieku 

produkcyjnym 

 

Liczba osób, które po 

opuszczeniu programu 

podjęły pracę lub 

kontynuowały 

zatrudnienie 

 

Wszystkie podmioty z 

wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy 

osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych 

- Przedsiębiorcy i ich 

Pracownicy, w tym w 

szczególności pracownicy 

pracujący w warunkach 

szkodliwych dla zdrowia, 

- osoby powyżej 50 roku 

życia, 

- osoby nieaktywne 

zawodowo 

1. podnoszenie aktywności 

zawodowej osób powyżej 50 roku 

życia  

2. przeciwdziała nie 

przedwczesnemu opuszczaniu 

rynku pracy przez osoby w wieku 

produkcyjnym, szczególnie ze 

względów zdrowotnych  

 

29,99 

mln € 

10. 

Inwestowanie w 

kształcenie, 

szkolenie oraz 

szkolenie 

zawodowe na 

rzecz 

zdobywania 

umiejętności i 

uczenia się przez 

całe życie 

10.1. Ograniczenie i 

zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu 

nauki szkolnej oraz 

zapewnianie równego 

dostępu do dobrej jakości 

wczesnej edukacji 

elementarnej oraz 

kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego, z 

uwzględnieniem 

formalnych, nieformalnych 

i pozaformalnych ścieżek 

kształcenia 

umożliwiających ponowne 

podjęcie kształcenia i 

szkolenia.  

Cel 

szczegółowy: 

Poprawa 

dostępu do 

wysokiej 

jakości 

edukacji, w tym 

edukacji 

przedszkolnej.  

 

Liczba przedszkoli, 

które funkcjonują 2 lata 

po uzyskaniu 

dofinansowania ze 

środków EFS  

 

Liczba nauczycieli 

prowadzących zajęcia z 

wykorzystaniem TIK  

Wszystkie podmioty z 

wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy 

osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych, 

Policja 

- dzieci w wieku 

przedszkolnym, w tym dzieci 

z niepełnosprawnościami 

określone w ustawie o 

systemie oświaty, 

- uczniowie i 

wychowankowie 

szkół/placówek 

prowadzących kształcenie 

ogólne oraz specjalne, w tym 

z niepełnosprawnościami (z 

wyłączeniem słuchaczy szkół 

dla dorosłych), 

- nauczyciele kształcenia 

ogólnego oraz specjalnego, 

- pracodawcy 

- partnerzy społeczno – 

gospodarczy 

1. zmniejszania dysproporcji w 

upowszechnianiu edukacji 

przedszkolnej pomiędzy miastem 

a wsią oraz wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnym 

2. przeciwdziałania rozwarstwieniu 

społecznemu i segregacji w 

edukacji prowadzonej w szkołach 

i placówkach kształcenia 

podstawowego i 

ponadpodstawowego (w tym 

szkół/placówek specjalnych), ze 

szczególnym uwzględnieniem 

wyrównywania dysproporcji 

pomiędzy obszarami miast i wsi 

3. rozwój nowoczesnego nauczania 

na wszystkich progach edukacji 

kształcenia podstawowego i 

ponadpodstawowego poprzez 

upowszechnianie metod pracy z 

praktycznym wykorzystaniem 

narzędzi TIK ( połączone ze 

wzmacnianiem kompetencji 
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zawodowych nauczycieli w 

zakresie praktycznego ich 

wykorzystania). 

4. rozwój wysokiej jakości 

szkolnictwa ponadpodstawowego 

5. kontynuacja wdrażania założeń 

rządowego programu „Cyfrowa 

szkoła” w obszarach e - 

nauczyciel e - szkoła 

 

5,45 

mln € 

10.2 Wyrównywanie 

dostępu do uczenia się 

przez całe życie o 

charakterze formalnym, 

nieformalnym i 

pozaformalnym wszystkich 

grup wiekowych, 

poszerzanie wiedzy, 

podnoszenie umiejętności i 

kompetencji siły roboczej 

oraz promowanie 

elastycznych ścieżek 

kształcenia , w tym poprzez 

doradztwo zawodowe i 

potwierdzanie nabytych 

kompetencji  

 

Cel 

szczegółowy: 

Upowszechniani

e uczestnictwa 

osób dorosłych 

w kształceniu  

 

Liczba osób, które 

nabyły kompetencje w 

ramach lub po 

opuszczeniu programu  

 

Wszystkie podmioty z 

wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy 

osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych 

- osoby dorosłe podnoszące 

kompetencje we własnym 

zakresie (w tym osoby z 

niepełnosprawnościami) 

1. upowszechnianie uczenia się w 

różnych sytuacjach i przez całe 

życie 

19,08 

mln € 

10.3 BIS lepsze 

dopasowywanie systemów 

kształcenia i szkolenia do 

potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie przechodzenia z 

etapu kształcenia do etapu 

zatrudnienia oraz 

wzmacnianie systemów 

kształcenia i szkolenia 

zawodowego i ich jakości, 

w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania 

umiejętności, dostosowania 

programów nauczania oraz 

tworzenia i rozwoju 

systemów uczenia się 

Cel 

szczegółowy: 

Poprawa jakości 

i 

upowszechnieni

e kształcenia 

zawodowego  

Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje 

po opuszczeniu 

programu (C)  

 

Liczba uczniów szkół i 

placówek kształcenia 

zawodowego objętych 

wsparciem w 

programie, 

uczestniczących w 

kształceniu lub 

pracujących po 6 

miesiącach po 

ukończeniu nauki  

Wszystkie podmioty z 

wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy 

osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych 

- uczniowie szkół/placówek 

kształcenia zawodowego, 

- nauczyciele kształcenia 

zawodowego, 

- szkoły/placówki prowadzące 

kształcenie zawodowe oraz 

ustawiczne, 

- pracodawcy/przedsiębiorcy/ 

uczelnie, 

- partnerzy społeczno 

– gospodarcz 

1. dostosowywanie kształcenia 

zawodowego do wymagań rynku 

pracy 

2. zwiększanie kompetencji uczniów 

i słuchaczy szkół zawodowych, 

3. doskonalenie umiejętności 

nauczycieli zawodu we 

współpracy z uczelniami i z 

pracodawcami/ przedsiębiorcami, 

jako część projektów 

wspierających edukację 

kształcenia zawodowego. 

4. tworzenie centrów kształcenia 

zawodowego i wsparcie usług 

przez nie realizowanych 
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poprzez praktyczną naukę 

zawodu realizowaną w 

ścisłej współpracy z 

pracodawcami  

9. 

Włączenie 

społeczne i 

walka z 

ubóstwem 

27,26 

mln € 

9. Promowanie 

włączenia 

społecznego, 

walka z 

ubóstwem i 

wszelką 

dyskryminacją 

9.4. Aktywne włączenie, w 

tym z myślą o promowaniu 

równych szans oraz 

aktywnego uczestnictwa i 

zwiększaniu szans na 

zatrudnienie  

Cel 

szczegółowy: 

Wspieranie 

aktywizacji 

społecznej i 

zawodowej 

osób 

wykluczonych i 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym  

Liczba osób 

pracujących po 

opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi 

na własny rachunek)  

 

Liczba osób 

pracujących 6 miesięcy 

po opuszczeniu 

programu (łącznie z 

pracującymi na własny 

rachunek)  

Wszystkie podmioty z 

wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy 

osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych, 

Policja 

- Osoby wykluczone lub 

zagrożone wykluczeniem 

społecznym. 

- Otoczenie osób 

wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

w zakresie niezbędnym do 

wsparcia osób wykluczonych 

lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w 

ramach programu. 

1. kompleksowa i 

zindywidualizowana aktywizacja 

społeczno 

–zawodowa, wykorzystująca w 

zależności od potrzeb elementy 

aktywizacji edukacyjnej, 

zdrowotnej, kulturalnej, 

społecznej i zawodowej, 

obejmująca 

2. monitoring problemów 

społecznych służących diagnozie 

przyczyn, skali oraz 

przestrzennego zróżnicowania 

występujących problemów 

społecznych w regionie, 

monitorowanie działalności 

instytucji sprzyjających aktywnej 

integracji 

51,80 

mln € 

9.7. Ułatwianie dostępu do 

przystępnych cenowo, 

trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług 

socjalnych świadczonych w 

interesie ogólnym  

Cel 

szczegółowy: 

Poprawa 

dostępności do 

wysokiej 

jakości usług 

społecznych i 

zdrowotnych  

 

Liczba osób w 

niekorzystnej sytuacji 

społecznej 

poszukujących pracy, 

uczestniczących w 

kształceniu lub 

szkoleniu, 

zdobywających 

kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z 

prowadzącymi 

działalność na własny 

rachunek) po 

opuszczeniu programu 

(C)  

Wszystkie podmioty z 

wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy 

osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych, 

Policja 

- osoby wykluczone lub 

zagrożone wykluczeniem 

społecznym oraz ich 

otoczenie, 

- rodziny oraz ich dzieci, w 

tym z problemami 

opiekuńczo -

wychowawczymi, 

- dzieci w zakresie wczesnego 

wykrywania wad wrodzonych 

i szczepień ochronnych, 

- pensjonariusze placówek 

opiekuńczych, 

- osoby funkcjonujące w 

ramach rodzinnej i 

instytucjonalnej pieczy 

zastępczej, 

-osoby zależne, osoby 

sprawujące opiekę nad osobą 

zależną lub po zakończonym 

okresie sprawowania opieki 

1. usług o charakterze 

profilaktycznym (świetlic i 

klubów w tym sportowych, 

ognisk wychowawczych, 

placówek wsparcia dziennego, 

doradztwa rodzinnego i 

psychologicznego np. ośrodki 

wsparcia rodziny, służące pomocą 

rodzinie i przeciwdziałające 

możliwym patologiom, 

zaangażowania w wolontariat), 

2. usług o charakterze opiekuńczym 

w formie instytucjonalnej i 

pozainstytucjonalne 
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9,54 

mln € 

9.8. wspieranie 

przedsiębiorczości 

społecznej i integracji 

zawodowej w  

przedsiębiorstwach 

społecznych oraz ekonomii 

społecznej i solidarnej w 

celu ułatwiania dostępu do 

zatrudnienia.  

Cel 

szczegółowy: 

Wzmocnienie 

sektora 

ekonomii 

społecznej  

 

Liczba miejsc pracy 

utworzonych w 

przedsiębiorstwach 

społecznych  

 

Liczba miejsc pracy 

istniejących co najmniej 

30 miesięcy, 

utworzonych w 

przedsiębiorstwach 

społecznych  

Wszystkie podmioty z 

wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy 

osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych), w 

tym np. LGD 

- podmioty ekonomii 

społecznej, 

- osoby i podmioty planujące 

rozpocząć działalność 

gospodarczą w obszarze 

ekonomii społecznej (w tym 

JST, organizacje 

pozarządowe), 

- podmioty wspierające sektor 

ekonomii społecznej 

1.  kompleksowe usługi na rzecz 

rozwoju sektora ekonomii 

społecznej, 

2.  wspiera nie zatrudnienia w 

sektorze ekonomii społecznej 

poprzez tworzenie nowych i 

wsparcie istniejących podmiotów 

ekonomii społecznej, 

3.  tworzenie regionalnych i 

lokalnych partnerstw na rzecz 

rozwoju ekonomii społecznej i 

przedsiębiorczości społecznej, w 

tym klastrów ekonomii 

społecznej, 

4. koordynacja i monitoring działań 

w zakresie ekonomii społecznej 

10. Otwarty 

rynek pracy 

68,16 

mln € 

8. Promowanie 

trwałego i 

wysokiej jakości 

zatrudnienia 

oraz wsparcie 

mobilności 

pracowników 

8.5. Dostęp do zatrudnienia 

dla osób poszukujących 

pracy i osób biernych 

zawodowo, w tym 

długotrwale bezrobotnych 

oraz oddalonych od rynku 

pracy, także poprzez 

lokalne inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności 

pracowników  

Cel 

szczegółowy: 

Zwiększenie 

dostępu do 

zatrudnienia i 

wspieranie 

aktywności 

zawodowej  

Liczba osób 

pracujących po 

opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi 

na własny rachunek)  

 

Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje 

po opuszczeniu 

programu  

 

Liczba osób 

pracujących 6 miesięcy 

po opuszczeniu 

programu (łącznie z 

pracującymi na własny 

rachunek)  

Wszystkie podmioty z 

wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy 

osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych), w 

tym np. LGD 

- osoby pozostające bez 

zatrudnienia w tym 

zarejestrowane w 

powiatowym/miejskim 

urzędzie pracy jako 

bezrobotne, 

- osoby znajdujące się w 

szczególnej sytuacji na rynku 

pracy, w szczególności: 

długotrwale bezrobotne, z 

niepełnosprawnościami w 

wieku 

25 – 30 lat, powyżej 50 roku 

życia, 

- osoby odchodzące z 

rolnictwa, 

- osoby pracujące, 

- pracodawcy w zakresie 

działań EURES 

1. pomoc w aktywnym 

poszukiwaniu pracy poprzez 

pośrednictwo pracy i doradztwo 

zawodowe, w tym Indywidualne 

Plany Działania, 

2. podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych i ich dopasowanie 

do potrzeb rynku pracy (m.in. 

szkolenia zawodowe, 

specjalistyczne kursy, studia 

podyplomowe i uzupełniające) 

3. pomoc w zdobyciu doświadczenia 

zawodowego (m.in. staże, 

praktyki, subsydiowanie 

zatrudnienia, wsparcie 

adaptacyjne w miejscu pracy, 

doposażenie i wyposażenie 

stanowiska pracy, wolontariat 

zatrudnienie wspomagane dla 

osób z niepełnosprawnościami), 

4. zapobieganie dezaktualizacji 

kwalifikacji zawodowych 

rodziców/opiekunów (ze 

szczególnym uwzględnieniem 

kobiet) w okresie pełnienia opieki 

nad osobą zależną, m.in. poprzez 

szkolenia i kursy, 
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5. wspieranie aktywizacji 

rodziców/opiekunów (ze 

szczególnym uwzględnieniem 

kobiet), którzy chcą powrócić na 

rynek pracy po okresie 

sprawowania opieki nad osobą 

zależną, 

6. wspieranie wolontariatu jako 

etapu przygotowującego do 

zatrudnienia (w tym np. poprzez 

szkolenia i doradztwo), 

7. zwiększanie mobilności 

przestrzennej (regionalnej) 

pracowników oraz osób 

poszukujących pracy (np. 

jednorazowy dodatek 

relokacyjny), wyłącznie w 

obrębie województwa 

świętokrzyskiego. 

8. upowszechnianie elastycznych 

form zatrudnienia (telepraca, 

praca rotacyjna, praca w 

niepełnym wymiarze czasu), 

zatrudnienie wspomagane dla 

osób z niepełnosprawnościami 

9. działania dotyczących EURES 

związane z bezpośrednim 

świadczeniem usług dla 

bezrobotnych, poszukujących 

pracy i pracodawców 

. 

64,48 

mln € 

8.7. Praca na własny 

rachunek, przedsiębiorczość 

i tworzenie przedsiębiorstw, 

w tym innowacyjnych 

mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw  

Cel 

szczegółowy: 

Wspieranie 

samozatrudnieni

a i 

przedsiębiorczo

ści  

Liczba utworzonych 

mikroprzedsiębiorstw 

działających 30 

miesięcy po uzyskaniu 

wsparcia finansowego  

 

Liczba utworzonych 

miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS 

środków na podjęcie 

działalności 

gospodarczej  

Wszystkie podmioty z 

wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy 

osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych), w 

tym np. LGD 

- osoby pracujące oraz 

pozostające bez zatrudnienia, 

- studenci i pracownicy 

naukowi/naukowo 

- dydaktyczni uczelni 

zamierzający rozpocząć 

prowadzenie działalności 

gospodarczej w formie 

przedsiębiorczości 

akademickiej, 

- osoby odchodzące z 

rolnictwa 

1. wsparcie doradczo - szkoleniowe 

dla osób planujących rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, w tym 

w formie przedsiębiorczości 

akademickiej, 

2. bezzwrotne wsparcie finansowe 

na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej oraz wsparcie 

pomostowe 

3. zwrotne wsparcie finansowe na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (np. w formie 
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mikropożyczek) 

40,90 

mln € 

8.9. Przystosowanie 

pracowników, 

przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian  

Cel 

szczegółowy: 

Wzmacnianie 

adaptacyjności 

przedsiębiorstw 

i ich 

pracowników  

Liczba osób, które 

nabyły kompetencje w 

ramach lub po 

opuszczeniu programu  

Liczba osób, które po  

opuszczeniu programu 

podjęły pracę lub 

kontynuowały 

zatrudnienie  

Liczba osób 

znajdujących się w 

lepszej sytuacji na 

rynku pracy 6 miesięcy 

po opuszczeniu 

programu  

Wszystkie podmioty z 

wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy 

osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych 

- Przedsiębiorstwa oraz ich 

pracownicy, w tym 

pracownicy przewidziani do 

zwolnienia lub zagrożeni 

zwolnieniem z pracy, 

- Przedsiębiorstwa i 

pracownicy przedsiębiorstw 

przechodzących procesy 

restrukturyzacyjne, 

- Osoby, które utraciły pracę z 

przyczyn dotyczących 

zakładu pracy, 

- Pracownicy naukowi 

jednostek naukowych, 

- Pracownicy naukowi, 

naukowo–dydaktyczni, 

dydaktyczni uczelni, 

- Doktoranci. 
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Tabela 34 Możliwość finansowania zadań JST z RPOWŚ 2014-2020 

 

Oś 

prioryte

towa 

Wsparc

ie UE 
Cel tematyczny Priorytety inwestycyjne 

Cele szczegółowe 

priorytetów 

inwestycyjnych 

Wspólne i 

specyficzne dla 

programu 

wskaźniki 

rezultatu 

odpowiadające 

poszczególnym 

celom 

szczegółowym 

Typy beneficjentów Grupy docelowe Rodzaje działań 

Oś 

priorytet

owa 2 

68,16 

mln 

euro 

Cel główny 

przedmiotowej osi 

priorytetowej 

realizowany 

będzie w oparciu 

o realizację Celu 

Tematycznego 2 

Zwiększanie 

dostępności, 

stopnia 

wykorzystania i 

jakości TIK, Celu 

tematycznego 3 

Wzmacnianie 

konkurencyjności 

MŚP oraz Celu 

tematycznego 9 

Promowanie 

włączenia 

społecznego, 

walka z ubóstwem 

i wszelką 

dyskryminacją, 

które 

bezpośrednio 

wpływają na 

rozwój 

przedsiębiorczości 

3.1. Promowanie 

przedsiębiorczości, w 

szczególności poprzez 

ułatwianie gospodarczego 

wykorzystywania nowych 

pomysłów oraz sprzyjanie 

tworzeniu nowych firm, w 

tym również poprzez 

inkubatory 

przedsiębiorczości. 

Wzrost liczby 

trwałych miejsc pracy 

w przedsiębiorstwach 

Liczba nowo 

utworzonych 

miejsc pracy 

Typy beneficjentów:  

Mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa 

prowadzące działalność na 

terenie województwa 

świętokrzyskiego, 

przedsiębiorstwa społeczne, 

instytucje otoczenia biznesu 

z terenu województwa 

świętokrzyskiego, jednostki 

samorządu terytorialnego 

województwa 

świętokrzyskiego, 

wojewódzkie samorządowe 

osoby prawne. 

Mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa, 

osoby fizyczne, w 

tym absolwenci szkół 

wyższych, planujące 

założenie działalności 

gospodarczej. 

1.wsparcia mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw na wczesnym etapie 

rozwoju 

2. wsparcia mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw we wprowadzaniu na 

rynek nowych produktów/usług, 

3. rozwoju inkubatorów 

przedsiębiorczości oraz ośrodków 

wspierających przedsiębiorczość 

akademicką, 

4. tworzenia nowej i rozwoju istniejącej 

infrastruktury na rzecz rozwoju 

gospodarczego  

(w tym na obszarach powojskowych, 

poprzemysłowych, pokolejowych i 

popegeerowskich), 

5. wsparcia istniejących przedsiębiorstw 

społecznych, 

Oś 34,08  4.1. wspieranie Zwiększenie 1.Udział -  Jednostki samorządu Nie ma wskazanej 1.wytwarzania energii elektrycznej i 
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priorytet

owa 3 

mln 

euro 

wytwarzania  

i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych 

produkcji energii w 

województwie 

świętokrzyskim, 

pochodzących ze 

źródeł odnawialnych, 

oraz budowa 

systemów dystrybucji 

energii ze źródeł 

odnawialnych. 

produkcji energii 

elektrycznej ze 

źródeł 

odnawialnych w 

produkcji energii 

elektrycznej 

ogółem 

2. Liczba 

wybudowanych 

jednostek 

wytwarzania 

energii cieplnej z 

OZE 

3. Liczba 

wybudowanych 

jednostek 

wytwarzania 

energii 

elektrycznej z 

OZE 

terytorialnego,  

-  przedsiębiorstwa duże, 

średnie, małe, mikro 

prowadzące działalność na 

terenie województwa 

świętokrzyskiego,  

-  uczelnie,  

-  związki i stowarzyszenia 

JST,  

-  podmioty lecznicze 

wykonujące na terenie 

województwa 

świętokrzyskiego 

działalność leczniczą 

finansowaną ze środków 

publicznych,  

-  państwowe jednostki 

budżetowe,  

-  instytucje kultury, 

cieplnej pochodzącej ze wszystkich 

źródeł odnawialnych (energia wodna, 

wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, 

biomasy) wraz z podłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej, 

2. budowy instalacji do produkcji 

biokomponentów i biopaliw, 

3. budowy oraz modernizacji zakładów 

do produkcji urządzeń OZE, 

4. budowa lub modernizacja jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 

w wysokiej kogeneracji z OZE 

51,93 

mln 

euro 

4.3. wspieranie 

efektywności energetycznej 

inteligentnego zarządzania 

energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii 

w infrastrukturze 

publicznej, w tym w 

budynkach publicznych  

i sektorze mieszkaniowym 

Zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych 

m.in. poprzez 

poprawę efektywności 

energetycznej w 

budynkach 

publicznych oraz w 

sektorze 

mieszkaniowym. 

1. Emisja gazów 

Cieplarnianych* 

2. Liczba 

zmodernizowanyc

h energetycznie 

budynków 

 

- jednostki samorządu 

terytorialnego,  

- spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe,  

- związki i stowarzyszenia 

JST,  

- TBS,  

- samorządowe jednostki 

organizacyjne posiadające 

osobowość prawną,  

- uczelnie, 

Nie ma wskazanej 1. ociepleniem obiektu,  

2.wymianą okien, drzwi zewnętrznych, 

oraz oświetlenia na energooszczędne,  

3.przebudową systemów grzewczych 

(wraz z wymianą i podłączeniem do 

źródła ciepła ), systemów wentylacji i 

klimatyzacji, systemów wodno-

kanalizacyjnych,  

4.instalacja OZE w modernizowanych 

energetycznie budynkach,  

5.instalacja systemów chłodzących, w 

tym również z OZE,  

6.instalowaniem urządzeń 

energooszczędnych najnowszej generacji  

7.wymiana pokrycia dachowego,  

8.budowy lub modernizacji jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła  

9.w wysokosprawnej kogeneracji, wraz z 

infrastrukturą do dystrybuowania 

wytworzonej energii. 

61,34 

mln 

euro 

4.5. promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów 

Wsparcie dla 

realizacji inwestycji 

wynikających z 

1.Emisja gazów 

cieplarnianych 

(1990=100)* 

- jednostki samorządu 

terytorialnego,  

- przedsiębiorstwa duże, 

 1.działania informacyjno-promocyjne 

dotyczące np. oszczędności energii,  

2. kampanie promujące:  
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terytoriów, w szczególności 

dla obszarów miejskich, w 

tym wspieranie 

zrównoważonej 

multimodalnej mobilności 

miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na 

zmiany klimatu 

założeń planów 

niskoemisyjnych 

2. Liczba 

zmodernizowanyc

h źródeł 

oświetlenia 

ulicznego 

3. Liczba 

zakupionych lub 

zmodernizowanyc

h jednostek taboru 

pasażerskiego w 

publicznym 

transporcie 

zbiorowym 

4. Długość 

wybudowanych 

lub 

przebudowanych 

dróg dla rowerów 

5. Długość 

zmodernizowanej 

sieci 

ciepłowniczej 

6. Liczba 

zmodernizowanyc

h dworców i 

centrów 

przesiadkowych 

średnie, małe, mikro,  

- partnerzy społeczni i 

gospodarczy działający na 

terenie województwa 

świętokrzyskiego ,  

- organizacje pozarządowe 

(NGO),  

- samorządowe osoby 

prawne,  

- państwowe jednostki 

budżetowe,  

- instytucje kultury. 

3.budownictwo zeroemisyjne,  

4. inwestycje w zakresie budownictwa 

pasywnego,  

5.modernizacja oświetlenia ulicznego 

(ulic placów, terenów publicznych)na 

energooszczędne,  

6.budowa i modernizacja sieci 

ciepłowniczej,  

7.wymiana źródeł ciepła 

8.parkingi Park&Ride, Bike&Ride  

9.zintegrowane centra przesiadkowe,  

10.infrastruktura dworcowa,  

11.wspólny bilet,  

12.inteligentne systemy transportowe,  

13.ścieżki rowerowe, 14.publiczne 

wypożyczalnie rowerów. 

Oś 

priorytet

owa 4 

20,45 

mln 

euro 

- 

5.2. wspieranie inwestycji 

ukierunkowanych na 

konkretne rodzaje zagrożeń 

przy jednoczesnym 

zwiększeniu odporności na 

klęski i katastrofy i 

rozwijaniu systemów 

zarządzania klęskami i 

katastrofami 

Zwiększenie 

skuteczności 

przeciwdziałania 

skutkom klęsk 

żywiołowych oraz 

usuwania skutków 

katastrof 

1.Jednostki służb 

ratunkowych 

działające w 

Krajowym 

Systemie 

Ratowniczo-

Gaśniczym (OSP) 

2. Liczba 

zbiorników małej 

retencji wspartych 

w wyniku 

realizacji 

projektów 

3. Liczba 

jednostek służb 

ratowniczych 

Jednostki samorządu 

terytorialnego, jednostki 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej. 

Nie ma wskazanej 1.budowy i modernizacji 

wielofunkcyjnych zbiorników wodnych 

małej retencji;  

2.tworzenia i poprawy jakości systemów 

wczesnego reagowania i ratownictwa w 

sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk 

katastrofalnych (dostosowanie do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami), w tym z 

uwzględnieniem zakupu sprzętu i 

wyposażenia dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych. 
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doposażonych w 

sprzęt do 

prowadzenia akcji 

ratowniczych i 

usuwania skutków 

katastrof 

 

13,63 

mln 

euro 

6.1. inwestowanie w sektor 

gospodarki odpadami celem 

wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku 

prawnym Unii w zakresie 

środowiska oraz 

zaspokojenia 

wykraczających poza te 

zobowiązania potrzeb 

inwestycyjnych 

określonych przez państwa 

członkowskie 

Zapewnienie 

efektywnego działania 

systemu 

gospodarowania 

odpadami 

 

1. Liczba 

odpadów 

przypadających 

na 1 mieszkańca 

2. Liczba 

rozbudowanych/z

modernizowanych 

zakładów 

zagospodarowania 

odpadów 

Jednostki samorządu 

terytorialnego lub podmioty 

działające w imieniu JST. 

Nie ma wskazanej 1.kompleksowych działań skierowanych 

na poprawę gospodarowania odpadami, 

zgodnie z postanowieniami WPGO. 

88,61 

mln 

euro 

6.2. inwestowanie w sektor 

gospodarki wodnej celem 

wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku 

prawnym Unii w zakresie 

środowiska oraz 

zaspokojenia 

wykraczających poza te 

zobowiązania potrzeb 

inwestycyjnych, 

określonych przez państwa 

członkowskie 

Poprawa dostępu 

mieszkańców regionu 

do systemów 

oczyszczających 

ścieki komunalne. 

1.Odsetek 

ludności 

korzystającej z 

oczyszczalni 

ścieków 

2. Odsetek 

ludności 

korzystającej z 

sieci 

kanalizacyjnej 

3. Liczba 

wybudowanych 

oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych 

4. Liczba 

rozbudowanych 

lub 

zmodernizowanyc

h oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych 

5. Długość 

wybudowanej 

Jednostki samorządu 

terytorialnego lub podmioty 

działające w imieniu JST, 

związki  

i porozumienia JST, 

przedsiębiorcy. 

Nie ma wskazanej 1.kompleksowe wsparcie gospodarki 

wodno-ściekowej, w tym wyposażenie 

aglomeracji  

w odpowiednie systemy odbioru ścieków 

komunalnych, budowa oczyszczalni 

ścieków bądź poprawa parametrów już 

istniejących oczyszczalni, wsparcie dla 

gospodarki osadami ściekowymi,  

-2.kompleksowe wsparcie budowy 

systemów indywidualnych oczyszczalni 

ścieków w terenach zabudowy 

rozproszonej (budowa przydomowych lub 

przyzakładowych oczyszczalni ścieków – 

na obszarach gdzie budowa sieci 

kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub 

technicznie niezasadna),  

3.budowa i rozbudowa systemów 

zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, 

ujęcia i stacje uzdatniania wody) – 

wyłącznie w ramach projektów dot. 

infrastruktury służącej oczyszczaniu 

ścieków,  

 

Zakłada się realizowanie inwestycji 
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kanalizacji 

sanitarnej 

6. Liczba nowych 

przydomowych 

oczyszczalni 

ścieków 

przede wszystkim na obszarach 

aglomeracji o wielkości poniżej 10 tys. 

RLM, ujętych w KPOŚK, , a także na 

pozostałych terenach w celu wypełnienia 

dyrektywy ściekowej. 

54,53 

mln 

euro 

 

6.3. zachowanie, ochrona, 

promowanie i rozwój 

dziedzictwa naturalnego i 

kulturowego 

Ochrona, zachowanie 

i efektywne 

wykorzystanie 

zasobów dziedzictwa 

kulturowego o 

znaczeniu 

regionalnym i 

ponadregionalnym. 

1.Liczba 

uczestników 

wydarzeń 

kulturalnych ( w 

tym zwiedzający 

muzea i oddziały) 

2. Liczba 

zabytków 

nieruchomych 

objętych 

wsparciem 

3. Liczba 

instytucji kultury 

objętych 

wsparciem 

4. Liczba 

wydarzeń 

kulturalnych 

zrealizowanych w 

wyniku realizacji 

projektu 

5. Liczba 

obiektów 

dziedzictwa 

kulturowego, 

instytucji kultury 

przystosowanych 

do osób 

niepełnosprawnyc

h 

Jednostki samorządu 

terytorialnego, 

samorządowe wojewódzkie 

osoby prawne, instytucje 

kultury, instytucje ochrony 

dziedzictwa narodowego, 

kulturowego ( w tym 

archiwum państwowe), 

ROT i lokalne organizacje 

turystyczne, organizacje 

pozarządowe posiadające 

osobowość prawną, związki 

i stowarzyszenia JST, 

kościelne osoby prawne, 

przedsiębiorcy działający na 

terenie województwa 

świętokrzyskiego, związki 

wyznaniowe oraz szkoły  

i uczelnie artystyczne, 

Telewizja Polska. 

Nie ma wskazanej 1.zachowaniu i zabezpieczeniu obiektów 

dziedzictwa kulturowego i obiektów 

zabytkowych dla celów rozwoju 

społeczno-gospodarczego, dostosowaniu 

obiektów dziedzictwa kulturowego do 

funkcji turystycznych lub kulturowych,  

2.promocji dziedzictwa kulturowego 

regionu wraz z tworzeniem i promocją 

produktów tradycyjnych i regionalnych 

oraz kompleksowych produktów 

turystycznych (w tym tworzenie szlaków 

kulturowych i organizacja wydarzeń 

kulturalno – promocyjnych,  

3.rozwojowi zasobów kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, kulturowego (w 

tym poprawie jakości funkcjonowania 

instytucji kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, kulturowego), budowie, 

przebudowie i renowacji instytucji 

kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, kulturowego oraz budowie, 

przebudowie, i remoncie instytucji 

kultury oraz konserwacji i restauracji 

obiektów zabytkowych wraz z 

dostosowaniem do prowadzenia 

działalności kulturalnej, w tym 

działalności gospodarczej,  

4.zakupowi wyposażenia oraz 

konserwacji muzealiów, materiałów 

archiwalnych starodruków itp.,  

5.wsparciu i rozwojowi centrów 

informacji turystycznej, kulturalnej i 

promocji kultury,  

6.promocji dziedzictwa naturalnego 

regionu oraz jego wykorzystaniu do 

celów turystycznych. 

 6,82  6.4. ochrona i przywrócenie Ochrona obszarów 1.Stopień -  jednostki samorządu Nie ma wskazanej 1.podniesieniu standardu bazy 
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mln 

euro 

 

różnorodności biologicznej, 

ochrona i rekultywacja 

gleby oraz wspieranie usług 

ekosystemowych, także 

poprzez program "Natura 

2000" i zieloną 

infrastrukturę. 

cennych przyrodniczo 

oraz wykorzystanie 

lokalnych  

i regionalnych 

zasobów 

przyrodniczych dla 

zrównoważonego i 

przyjaznego 

środowisku rozwoju 

turystyki. 

wykorzystania 

miejsc 

noclegowych 

2. Liczba parków 

krajobrazowych i 

rezerwatów 

przyrody objętych 

wsparciem 

3. Liczba 

wybudowanych 

obiektów 

turystycznych i 

rekreacyjnych 

4. Liczba 

przebudowanych 

lub 

zmodernizowanyc

h obiektów 

turystycznych i 

rekreacyjnych 

5. Liczba 

ośrodków 

prowadzących 

działalność w 

zakresie edukacji 

ekologicznej 

objętej wsparciem 

terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia,  

-  samorządowe osoby 

prawne zajmujące się 

ochroną przyrody,  

- Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe i 

jego jednostki 

organizacyjne,  

- parki, krajobrazowe i ich 

zespoły,  

-  instytucje badawcze,  

- organizacje pozarządowe 

posiadające osobowość 

prawną, zajmujące się 

ochroną przyrody,  

- jednostki budżetowe (np. 

RDOŚ),  

- uczelnie,  

- administracja rządowa. 

technicznej i wyposażenia parków 

krajobrazowych  

i rezerwatów przyrody (w tym 

położonych na obszarach NATURA 

2000), wraz  

z opracowaniem planów ochrony lub 

planów zadań ochronnych tych obszarów,  

2.ochronie różnorodności biologicznej na 

obszarach miejskich i pozamiejskich w 

oparciu  

o gatunki rodzime np. banki genowe, 

parki miejskie, ogrody botaniczne, 

ekoparki, służące rozwojowi zielonej 

infrastruktury (np. ogrody deszczowe w 

miastach, parki miejskie, korytarze 

ekologiczne, zielone bariery akustyczne),  

3.zarządzaniu i ochronie krajobrazu (np. 

inwentaryzacja przyrodnicza obszarów 

chronionych, audyt krajobrazowy, 

urbanistyczne zasady krajobrazu),  

4.promocja i zagospodarowanie do celów 

zrównoważonego i przyjaznego 

środowisku rozwoju turystyki (m.in. 

infrastruktura dla ruchu rowerowego),  

5.polegające na budowie i modernizacji 

niezbędnej infrastruktury związanej z 

ochroną, przywróceniem właściwego 

stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków,  

6.rozbudowie, modernizacji i 

doposażeniu ośrodków prowadzących 

działalność w zakresie edukacji 

ekologicznej (m.in. w parkach 

krajobrazowych),  

7.opracowaniu dokumentacji dotyczącej 

planowania ochrony (planów, ekspertyz, 

inwentaryzacji) rezerwatów oraz 

obszarów Natura 2000 oraz ochrony 

czynnej na tych obszarach. 

Oś 

priorytet

owa 6 

13,63 

mln 

euro Nie ma  

4.3. wspieranie 

efektywności energetycznej, 

inteligentnego zarządzania 

energią i wykorzystywania 

odnawialnych źródeł energii 

Poprawa warunków 

do rozwoju 

gospodarczego 

obszarów miejskich 

1.Emisja gazów 

cieplarnianych* 

2. Liczba 

zmodernizowanyc

h energetycznie 

-  jednostki samorządu 

terytorialnego,  

-  samorządowe jednostki 

organizacyjne posiadające 

osobowość prawną, 

Nie ma wskazanej Interwencja zostanie skierowana na 

projekty, dotyczące kompleksowej 

modernizacji energetycznej budynków 

publicznych (z wyłączeniem jednostek 

podległych administracji centralnej) oraz 
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w infrastrukturze 

publicznej, w tym w 

budynkach publicznych i 

sektorze mieszkaniowym 

budynków mieszkalnych wchodzących w skład 

zasobu mieszkaniowego gminy wraz  

z wymianą wyposażenia tych obiektów na 

energooszczędne, w zakresie związanym 

m.in. z:  

1. ociepleniem obiektu,  

2.wymianą okien, drzwi zewnętrznych 

oraz oświetlenia na energooszczędne,  

3.przebudową systemów grzewczych 

(wraz z wymianą źródła ciepła – 

likwidacja pieców grzewczych na opał 

stały), systemów wentylacji i 

klimatyzacji, systemów wodno-

kanalizacyjnych,  

4.instalacją OZE w modernizowanych 

energetycznie budynkach,  

5.instalacją systemów chłodzących, w 

tym również z OZE,  

6.instalowaniem urządzeń 

energooszczędnych najnowszej generacji 

(np. kolektory słoneczne). 

11,59 

mln 

euro 

 

4.5. promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności 

dla obszarów miejskich, w 

tym wspieranie 

zrównoważonej 

multimodalnej mobilności 

miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na 

zmiany klimatu. 

Wsparcie dla 

realizacji planów 

niskoemisyjnych. 

1.Emisja gazów 

Cieplarnianych* 

 

jednostki samorządu 

terytorialnego na obszarze 

objętym ZIT 

Nie ma wskazanej W priorytecie inwestycyjnym 4.5 

dofinansowanie znajdą projekty, 

realizujące założenia planów 

niskoemisyjnych dla poszczególnych 

obszarów miejskich.  

Wsparcie dla projektów mogących 

wynikać z planów gospodarki 

niskoemisyjnej dla poszczególnych typów 

obszarów miast i niekwalifikujących się 

do dofinansowania w ramach innego PI 

np.  

1.modernizacja oświetlenia ulicznego,  

2.zrównoważona mobilność miejska ( w 

tym np. ścieżki rowerowe, centra 

przesiadkowe).  
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10,22 

mln 

euro 

 

6.4 ochrona i przywrócenie 

różnorodności biologicznej, 

ochrona i rekultywacja 

gleby oraz promowanie 

usług ekosystemowych, w 

tym programu natura 2000 

oraz zielonej infrastruktury 

Poprawa i ochrona 

obszarów cennych 

przyrodniczo na 

terenie Kieleckiego 

Obszaru 

Funkcjonalnego oraz 

wykorzystanie tych 

zasobów dla rozwoju 

turystyki. 

1.Stopień 

wykorzystania 

miejsc 

noclegowych 

2. Liczba 

przebudowanych 

lub 

zmodernizowanyc

h obiektów 

turystycznych i 

rekreacyjnych 

Jednostki samorządu 

terytorialnego na obszarze 

objętym ZIT 

Nie ma wskazanej Podniesienie standardu bazy technicznej i 

wyposażenia parków krajobrazowych, 

rezerwatów przyrody, opracowanie 

planów lub programów ochrony dla 

obszarów cennych przyrodniczo, w tym:  

1.podniesienie standardu bazy technicznej 

i wyposażenie parków krajobrazowych  

i rezerwatów przyrody,  

2.opracowanie planów lub programów 

ochrony dla obszarów cennych 

przyrodniczo,  

3.ochrona różnorodności biologicznej na 

obszarach miejskich i pozamiejskich w 

oparciu  

o gatunki rodzime np. banki genowe, 

parki miejskie, ogrody botaniczne, 

geoparki i ekoparki,  

4.zabezpieczenie miejsc przyrodniczo 

cennych na terenach parków 

krajobrazowych  

i rezerwatów przyrody,  

5.działania inwestycyjne umożliwiające 

wykorzystanie lokalnych zasobów 

przyrodniczych wraz z promocją np. 

zbiorniki wodne, stawy widokowe, tereny 

wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne,  

6.tworzenie warunków dla prowadzenia 

działalności gospodarczej w oparciu o 

zasoby przyrodnicze regionu, poprzez ich 

promocję i zagospodarowanie do celów 

zrównoważonego i przyjaznego 

środowisku rozwoju turystyki,  

7.budowa i modernizacja niezbędnej 

infrastruktury związanej z ochroną, 

przywróceniem właściwego stanu siedlisk 

przyrodniczych i gatunków (również na 

terenach chronionych),  

8.rozbudowa, modernizacja i doposażenie 

ośrodków prowadzących działalność w 

zakresie edukacji ekologicznej (m. in. 

parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, 

Geopark, ogrody botaniczne) oraz 

prowadzenie działań/kampanii 
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informacyjno-edukacyjnych. 

 

54,53 

mln 

euro 

 

9.2. wspieranie rewitalizacji 

fizycznej, gospodarczej i 

społecznej ubogich 

społeczności na obszarach 

miejskich i wiejskich 

Poprawa warunków 

do rozwoju 

społeczno-

gospodarczego 

obszarów miejskich, 

w tym 

poprzemysłowych. 

1.korzystające ze 

świadczeń 

pomocy na 10 tys. 

ludności 

2. Liczba nowych 

/przebudowanych 

/przekształconych 

obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych 

na 

rewitalizowanych 

obszarach 

Jednostki samorządu 

terytorialnego, podmioty 

działające w imieniu JST, 

przedsiębiorstwa, partnerzy 

społeczni i gospodarczy, 

spółdzielnie, wspólnoty 

mieszkaniowe i instytucje 

kultury w ramach 

kompleksowych projektów 

koordynowanych przez 

JST. 

Nie ma wskazanej W ramach priorytetu inwestycyjnego 9.2 

wsparcie kierowane będzie na projekty 

wpisujące się w Lokalne Plany/Programy 

Rewitalizacji, mające na celu 

rozwiązywanie zdiagnozowanych 

problemów społecznych. 

Oś 

priorytet

owa 5 

109,06 

mln 

euro  

7.2. zwiększanie mobilności 

regionalnej poprzez 

łączenie węzłów 

drugorzędnych i 

trzeciorzędnych z 

Poprawa warunków 

do rozwoju 

gospodarczego 

obszarów miejskich, 

w tym 

1.Liczba 

wypadków 

drogowych na 100 

tys. ludności 

2. Całkowita 

Jednostki samorządu 

terytorialnego na obszarze 

objętym ZIT, Samorząd 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

Nie ma wskazanej W ramach priorytetu 7.2 zaplanowano 

budowę, przebudowę dróg różnych 

kategorii na terenie miasta Kielce, 

obszarze funkcjonalnym Kielc 

usprawniających połączenia 



Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 

 

Strona 175 z 188 

 

infrastrukturą TEN-T, w 

tym z węzłami 

multimodalnymi 

poprzemysłowych. długość 

przebudowanych 

lub 

zmodernizowanyc

h dróg 

komunikacyjne z jego rdzeniem, w tym 

inwestycje na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa  

i przepustowości ruchu na tych drogach 

(ITS). 

24,45 

mln 

euro 

 

7.4. rozwój i rehabilitacja 

kompleksowych, wysokiej 

jakości i interoperacyjnych 

systemów transportu 

kolejowego oraz 

propagowania działań 

służących zmniejszaniu 

hałasu 

 

Poprawa jakości 

wewnętrznych 

połączeń 

komunikacyjnych w 

regionie, szczególnie 

w kontekście 

zwiększenia dostępu 

do transportu 

kolejowego, 

lokalnych rynków 

pracy oraz stref 

aktywności 

gospodarczej 

1.Oszczędność 

czasu przejazdu 

2. Całkowita 

długość nowych 

linii kolejowych 

Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego, zarządca 

infrastruktury kolejowej, 

zarządca infrastruktury 

dworcowej. 

Nie ma wskazanej W ramach priorytetu inwestycyjnego 7.4 

planuje się realizację co najmniej jednego 

projektu, dotyczącego budowy i 

przebudowy infrastruktury kolejowej. 

Oś 

priorytet

owa 7 

13,63 

mln 

euro 

 

8.2. wspieranie wzrostu 

gospodarczego 

sprzyjającego zatrudnieniu 

poprzez rozwój potencjału 

endogenicznego jako 

elementu strategii 

terytorialnej dla 

określonych obszarów, w 

tym poprzez przekształcanie 

upadających regionów 

przemysłowych i 

zwiększenie dostępu do 

określonych zasobów 

naturalnych i kulturalnych 

oraz ich rozwój 

Wspieranie nowych 

funkcji społeczno-

gospodarczych 

terenów ze 

specyficznymi 

potrzebami. 

1.Dynamika PKB 

na 1 mieszkańca 

(w cenach 

bieżących) rok 

poprzedni =100 

2. Liczba nowych 

produktów 

turystycznych 

 

Jednostki samorządu 

terytorialnego z terenu 

województwa 

świętokrzyskiego, partnerzy 

społeczni i gospodarczy w 

tym organizacje 

pozarządowe. 

Nie ma wskazanej W ramach priorytetu inwestycyjnego 8.2 

przewidziane jest wsparcie dla obszarów 

dla których kluczowe jest nadanie 

nowych funkcji społeczno – 

gospodarczych tych terenów, 

uwzględniając poprawę dostępu do 

zasobów dziedzictwa kulturowego, 

przemysłowego  

i naturalnego, rozwój zasobów kultury, 

jak również wspieranie rozwoju turystyki 

kulturowej (city & culture) oraz 

tworzenia nowych produktów 

turystycznych w oparciu o te zasoby w 

celu podniesienia atrakcyjności 

inwestycyjnej i pobudzenia rozwoju 

gospodarczego.  

Powinno ono wynikać ze strategii 

opracowanych dla terytoriów ze 

specyficznymi potrzebami. Cała 

infrastruktura powstała w ramach 

Priorytetu inwestycyjnego będzie 

dostosowana do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

44,99 

mln 
 

9.1 inwestycje w 

infrastrukturę zdrowotną i 

Poprawa dostępności 

infrastruktury ochrony 

1.Oczekiwana, 

przeciętna 

Jednostki samorządu 

terytorialnego z terenu 

Nie ma wskazanej Interwencja, zaplanowana w priorytecie 

inwestycyjnym 9.1 dotyczy 
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euro społeczną, które 

przyczyniają się do rozwoju 

krajowego, regionalnego i 

lokalnego, zmniejszania 

nierówności w zakresie 

stanu zdrowia, promowanie 

włączenia społecznego 

poprzez lepszy dostęp do 

usług społecznych, 

kulturalnych i 

rekreacyjnych, oraz 

przejścia z usług 

instytucjonalnych na usługi 

na poziomie społeczności 

lokalnych 

zdrowia oraz pomocy  

i integracji społecznej. 

długość życia 

2. Liczba 

wspartych 

podmiotów 

leczniczych 

3. Liczba 

wspartych 

obiektów z 

zakresu polityki 

społecznej 

województwa 

świętokrzyskiego, podmioty 

lecznicze, wykonujące na 

terenie województwa 

świętokrzyskiego 

działalność leczniczą 

finansowaną ze środków 

publicznych, 

stowarzyszenia i fundacje, 

instytucje działające na 

rzecz świadczenia usług 

społecznych. 

następujących typów przedsięwzięć:  

-  infrastruktura ochrony zdrowia  

-  inwestycje których celem jest poprawa 

dostępu do usług z zakresu ochrony 

zdrowia w tym profilaktyki zdrowotnej, 

medycy pracy, opieki nad matką i 

dzieckiem; oraz opieki paliatywnej,  

-  inwestycje w infrastrukturę sanatoriów 

i szpitali uzdrowiskowych,  

-  infrastruktura usług społecznych w 

zakresie pomocy społecznej w tym: usług 

o charakterze profilaktycznym, 

opiekuńczym, opieki nad rodziną i pieczy  

zastępczej, usług towarzyszących 

procesowi usamodzielniania się, 

mieszkalnictwa wspomaganego, 

chronionego, treningowego i socjalnego. 

Inwestycje dotyczące placówek/ośrodków 

interwencji kryzysowej, a także 

diagnozowania i monitoringu problemów 

społecznych. 
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4.1. Powołanie Zespołu Monitorującego 

 

Zarządzającym Strategią w imieniu Gminy Smyków będzie Wójt przy pomocy 

Zespołu Monitorującego Strategię Rozwoju Gminy. Zespół zostanie powołany stosownym 

Zarządzeniem Wójta. Jego celem będzie nadzór nad skutecznością i jakością realizacji 

Strategii. Do zadań Zespołu będzie należało w szczególności:  

1. przygotowywanie sprawozdań z realizacji Strategii,  

2. przedkładanie Radzie Gminy propozycji zmian w treści Strategii,  

3. zapoznanie się z uwagami Rady Gminy dotyczącymi sprawozdania  

z realizacji Strategii,  

4. opiniowanie wniosków przedkładanych przez organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorców czy też mieszkańców dotyczących zadań realizowanych w ramach 

Strategii,  

5. ewaluację Strategii,  

6. podejmowanie decyzji odnośnie regulaminu prac Zespołu, wyboru sekretarza, itp.   

7. inne określone w Regulaminie i mające znaczenie dla realizacji Strategii.  

 

Uczestnictwo w pracach Zespołu ma charakter społeczny i za udział w nich nie 

przysługuje wynagrodzenie. Zespół spotyka się w miarę potrzeb. Jego decyzje są 

podejmowane  

o ile to możliwe w ramach konsensu, szczegółowy tryb podejmowania decyzji zostanie 

zaproponowany w Regulaminie Zespołu.  
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Część 4. System wdrażania i monitorowania Strategii  
 

4.2 System monitorowania Strategii 

 

Kluczowe znaczenie dla oceny podejmowanych działań ma ich monitoring. 

Monitorowanie Strategii to systematyczne i ciągłe zbieranie, analiza i wykorzystywanie 

informacji o przebiegu jej wdrażania na potrzeby lepszego zarządzania, oceny oraz 

podejmowania decyzji. Proces ten dostarcza niezbędnych informacji na temat postępów 

realizacji i efektywności wdrażania poszczególnych projektów inwestycyjnych i programów 

oraz diagnozuje stan wykorzystania udzielonej pomocy finansowej. Funkcję instytucji 

monitorującej wdrażanie Strategii będzie pełnić Rada Gminy Smyków. W miarę potrzeb 

będą analizowane postępy w realizacji Strategii. Rada Gminy jako instytucja kontrolna  

i uchwałodawcza będzie mieć za zadanie:  

1. akceptację sprawozdań z realizacji Strategii przygotowanych przez Zespół 

Monitorujący Strategię, w szczególności osiągnięcia celów, rezultatów,  

2. analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści Strategii,   

3. aktualizację Strategii,  

4. uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji w Strategii przy przyjmowaniu 

decyzji o budżecie gminy oraz wieloletniej prognozy inwestycyjnej lub innych 

dokumentów strategicznych o znaczeniu lokalnym.  

 

Monitoring Strategii Rozwoju Gminy Smyków będzie skoncentrowany głównie na 

kontroli realizacji projektów inwestycyjnych. Będzie on prowadzony w dwóch zakresach: 

 rzeczowym  - ma za zadanie dostarczyć dane i informację na temat aktualnego stanu 

wdrażania Strategii oraz przyczynić się do przeprowadzenia oceny jego wykonania na 

dany moment badawczy - raz w roku na podstawie sprawozdania z realizacji Strategii 

przygotowanego przez Zespół Monitorujący Strategię. Zakres rzeczowy monitoringu 

będzie prowadzony w dwóch kategoriach i dotyczyć będzie wskaźników produktu  

i rezultatu. 

 finansowym – będą obrazować go dane finansowe realizacji projektów, które będą 

podstawą do stwierdzenia czy postęp finansowy we wdrażaniu Strategii jest osiągnięty 

na zakładanym poziomie.  
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4.3 Sposoby oceny Strategii 

 

Ewaluacja ma na celu poprawę: jakości, skuteczności i spójności realizacji Strategii 

Rozwoju Gminy Smyków w odniesieniu do konkretnych problemów (zidentyfikowanych  

w części 2) z jednoczesnym uwzględnieniem celów strategicznych Strategii i właściwego 

prawodawstwa lokalnego, krajowego i wspólnotowego dotyczącego m.in. oddziaływania na 

środowisko naturalne projektów zapisanych do realizacji w Strategii.   

Rada Gminy oceniając realizację Strategii będzie brała pod uwagę następujących  

5 kryteriów:  

 skuteczność – kryterium, które pozwala sprecyzować, do jakiego stopnia cele 

przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie Strategii zostały osiągnięte,  

 efektywność – kryterium, które pozwala ocenić rezultaty jakie zostały osiągnięte 

dzięki wdrażaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych, 

 użyteczność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie 

Strategii odpowiada potrzebom grup docelowych,  

 trafność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele Strategii 

odpowiadają potrzebom i priorytetem wskazanym w odniesieniu do obszarów 

problemowych, 

 trwałość – kryterium pozwalające ocenić na ile można się spodziewać, że pozytywne 

zmiany wywołane oddziaływaniem Strategii będą trwać po jej zakończeniu.  

 

Sprawozdania z oceny realizacji Strategii powinny być sporządzane zgodnie  

z zaleceniami Rady Gminy, instytucji przyznających dofinansowanie projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach Strategii z udziałem środków zewnętrznych. 

Podmiotem odpowiedzialnym za ewaluację Rada Gminy Smyków.  Wnioski z ewaluacji będą 

prezentowane w sprawozdaniach z realizacji Strategii.  

 

Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym                          

i organizacjami pozarządowymi  

Zasada „partnerstwa” jest jedną z kluczowych zasad przyświecających przygotowaniu 

i wdrażaniu Strategii. Inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym                        

i organizacjami pozarządowymi stanowi kontynuację prac nad Strategią, gdzie do współpracy 

zostali zaproszeni przedstawiciele w/w sektorów. Współpraca ta będzie odbywać się także na 
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poziomie Zespołu Monitorującego Strategię, gdzie zostaną zaproszeni także przedstawiciele 

m.in. organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, rolników. 

 

Zdjęcie 37 Radni i sołtysi Gminy Smyków, 14.04.2015r. Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

 

W miarę możliwości i potrzeb informacje na temat wdrażania działań przewidzianych 

w Strategii w odniesieniu do obszarów problemowych będą przekazywane na zebraniach 

wiejskich, imprezach cyklicznych oraz za pomocą innych instrumentów, które przygotuje 

Zespół Monitorujący Strategię. Współpraca różnych środowisk reprezentujących 

mieszkańców Gminy Smyków w ramach w/w Zespołu ma na celu:  

- wykorzystać potencjał organizacji i społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie działań  

w ramach jednego, spójnego planu strategicznego akceptowanego i wspieranego przez 

wszystkich uczestników,  

- optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, organizacji 

pozarządowych oraz przedsiębiorców, 

- wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażającą się zastosowaniem 

nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym. 
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4.4 Komunikacja społeczna i promocja  

 

Promocja gminy jest jednym z wymiarów kształtowania wizerunku gminy, którego  

bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy 25. Dlatego też promując gminę warto problem ten 

potraktować wszechstronnie i uwzględnić działania mające na celu wewnętrzną promocję 

gminy, jako przyjaznego miejsca, z którym mieszkańcy w świadomy sposób się identyfikują,  

a zarazem działania mające na celu promocję zewnętrzną, skupioną wokół podnoszenia 

atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Gminy Smyków. Wśród działań podnoszących 

atrakcyjność Gminy z punktu widzenia jej mieszkańców wymienić można redagowanie 

gazetki gminnej pt. Smyków. Nasza Gmina, stosowanie przez włodarzy gminy metody 

partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji dotyczących poszczególnych miejscowości  

i sołectw. Z kolei działania gminy ukierunkowane na jej promocję zewnętrzną to przede 

wszystkim dbałość o miejsca zabytkowe.  

Informacja na temat realizacji Strategii będzie przekazywana mieszkańcom w sposób ciągły: 

- na zebraniach wiejskich, 

- na sesjach Rady Gminy, 

- w Biuletynie Informacji Publicznej, 

- w serwisie informacyjnym Gminy Smyków www.smykow.pl 

- na serwisach ogólnodostępnych np. FACEBOOK,  

- na tablicach ogłoszeń, 

- podczas spotkań z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, itp. 

 

Realizacja Strategii musi opierać się na właściwym odbieraniu informacji zwrotnej,  

tak aby móc dobrze ją modyfikować. Celem działań informacyjnych będzie: 

-zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia  

w ramach funduszy (dotacji) zewnętrznych dla wszystkich grup docelowych np. organizacji 

pozarządowych, szkół, itp. 

-zapewnienie bieżącego informowania o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla 

poszczególnych projektów i rezultatach działań za które odpowiada Urząd Gminy Smyków, 

-zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie  

i realizowanie Strategii w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę 

informacji i wspólne przedsięwzięcia, 
                                                           
25 J. Pogorzelski, Praktyczny marketing miast i regionów, Oficyna a Wolters Kluwer business, 

Warszawa 2012. 
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- wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak internet, poczta elektroniczna, 

elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy 

podmiotami uczestniczącymi w realizacji Strategii.  

 

Narzędzia polityki informacyjnej: 

 konferencje,  

 seminaria,  

 wykłady,  

 warsztaty,  

 prezentacje propagujące inwestycje zrealizowane i zapisane w Strategii Rozwoju, 

 wizyty studyjne 

 ekspozycje fotograficzne projektów (np. przyszły projekt rewitalizacji miejscowości 

Smyków) – mogą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć w zakresie 

realizacji inicjatyw z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, a także informacje 

o projektach oraz ich promocja przez beneficjentów, 

 współpraca z mediami.  
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4.5 Aktualizacja Strategii 

 

Strategia jest dokumentem „żywym” i wprowadzanie zmian w jej zapisach jest nie 

tylko możliwe, lecz w niektórych sytuacjach wręcz konieczne.  

Ze względu na zmieniające się uwarunkowania, zarówno wewnątrz Gminy jak i w jej 

otoczeniu, zachodzi konieczność modyfikacji Strategii. Najlepszą metodą na wprowadzanie 

zmian w dokumencie jest ich weryfikacja w społecznym procesie, zbliżonym do tego, jaki 

towarzyszył tworzeniu Strategii. Wójt po zapoznaniu się ze sprawozdaniami przedstawionymi 

przez Zespół Monitorujący Strategię podejmie decyzję o przedłożeniu aktualizacji Strategii na 

sesji Rady Gminy.  
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