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I.WSTĘP 

 
Raport o stanie gminy Smyków opracowano zgodnie z zaleceniem zawartym w art. 28aa ustawy                     

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) Celem przygotowania 

raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Smyków. 

Zgromadzone w nim zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy w 2019 roku. 

 

Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy: 

• charakterystykę gminy, demografię, 

• finanse gminy, 

• inwestycje gminne, 

• działalność gospodarczą, 

• infrastrukturę techniczną, 

• politykę społeczną, 

• zagospodarowanie przestrzenne, 

• oświatę. 

 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy 

Smyków i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu 

Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych. 

 

II.CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

II.1. Ogólna charakterystyka gminy 

 

Gmina Smyków położona jest w południowej części powiatu koneckiego                                                            

i w północnozachodniej części województwa świętokrzyskiego. Od północy graniczy z gminą 

Końskie, od wschodu z gminą Stąporków, od południa z gminą Mniów, a od zachodu z gminą 

Radoszyce. 
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Gmina Smyków licząca ok. 3,8 tys. mieszkańców i obejmująca obszar 62 km2 należy                                         

w województwie świętokrzyskim do grupy gmin małych, z dominującą funkcją drobno obszarowego 

rolnictwa indywidualnego, o niższej od przeciętnej wojewódzkiej wartości produkcyjnej gleb i niskiej 

towarowości wraz z dość wyraźnym przerostem zatrudnienia w rolnictwie w stosunku do średniej 

wojewódzkiej, wynikającym w znacznej mierze z dwuzawodowości większości mieszkańców. 

Ogólna powierzchnia lasów stanowi 52% ogólnej powierzchni gminy – kształtuje się znacznie 

powyżej średniej wojewódzkiej (średnia lesistość województwa 28%), z dominantą funkcji 

gospodarczej terenów leśnych. Obszar gminy, ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe                       

i kulturowe, został w całości objęty obszarowymi formami ochrony wykraczającymi poza jej granice. 

Korzystnym elementem gminy jest jej usytuowanie na trasie drogi krajowej nr 74 Piotrków 

Trybunalski – Kielce oraz bliskie sąsiedztwo z prężnymi w przeszłości ośrodkami przemysłowymi                 

w Końskich i Stąporkowie, a także dobre powiązanie i stosunkowo niewielka odległość                                   

od aglomeracji miejskiej Kielc, które to o środki mogą być potencjalnymi źródłami miejsc pracy. 

Sprzyja temu również dobrze rozwinięta sieć drogowa. 

 Na terenie Gminy Smyków stworzono jeden z dziewięciu parków wytyczonych na obszarze 

działania Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ„. W skład ponad 32-kilometrów znakomitych                           

i czytelnie oznakowanych tras do uprawiania nordic walkingu wchodzą 3 trasy: zielona - pętla                       

o długości 6,2-kilometra; czerwona – pętla o długości 11,1-kilometra i czarna – pętla o długości               

15-kilometra. Wejście na trasy zlokalizowano na placu rekreacyjnym w Matyniowie. Trasy 

poprowadzone są chodnikami, asfaltowymi  i gruntowymi drogami, oraz leśnymi ścieżkami.                       

Na trasach zamontowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania oraz 

punkty pomiaru tętna pozwalające zmonitorować zakres tętna w jakim pokonujemy trasę. Trasy 

posiadają punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują. Umożliwia to dowolne wydłużanie                            

lub skracanie przejść albo zmianę kierunku marszu. 

 

 
Trasy nordic walking utworzone w Gminie Smyków 
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II.2. Demografia 

Gmina Smyków na dzień 31.12.2019r. liczyła 3,877 tys. mieszkańców. 

 

 
 

 

 

 
W 2019 roku zmarło 37 osób, w tym 15 mężczyzn i 22 kobiety. Natomiast urodziło się 37 dzieci,                

w tym 14 chłopców i 23 dziewczynki. 
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II.3. Charakterystyka rozwoju gminy 

 

Istniejąca struktura funkcjonalno – przestrzenna gminy charakteryzuje się układem 

sieciowym, jaki wynika ze wzajemnych powiązań terenów osadniczych między sobą i z układem 

zewnętrznym, reprezentowanym obecnie przez przebieg drogi krajowej nr 74 – przedzielającej gminę 

na dwie części – oraz dróg powiatowych, jaki ukształtował się w oparciu o dostępność komunikacyjną 

do gruntów rolnych z wyraźnym przyporządkowaniem warunkom fizjograficznym. Obszar gminy                   

w większości stanowią zwarte enklawy lasów układające się w skupiskach wzdłuż wschodniej, 

północnej i zachodniej granicy gminy. Gmina Smyków jest jednostką administracyjną o charakterze 

rolniczym. Sieć osadniczą, o niezbyt równomiernym jej rozłożeniu na obszarze gminy, stanowi wraz 

z przysiółkami 12 wsi sołeckich (21 miejscowości): 

 

 Sołectwa.   

 
 

Wyróżniającymi się pod względem wielkości i stopniem koncentracji zabudowy                                   

są miejscowości: Smyków, Królewiec, Miedzierza i Przyłogi. W strukturze funkcjonalnej gminy 

pełnią one również rolę lokalnych ośrodków usługowych, z tym, że Smyków, położony w centralnej 

części gminy skupia ponadto gminne funkcje administracyjne. 

 Układ przestrzenny wsi nie jest podatny na większe przekształcenia w wyniku dalszego 

rozwoju. Stanowią go utrwalone wzdłuż dróg ciągi zabudowy o różnym stopniu zwartości, a także 

znaczna ilość przysiółków i zabudowy rozproszonej. Charakter zabudowy jest zróżnicowany, 

przeważają stosunkowo nowe budynki mieszkalne. Zabudowa mieszkaniowa w gminie ma charakter 

rozproszony, na co miały wpływ głównie warunki fizjograficzne i struktura własnościowa gruntów 

rolnych. Pomimo utrudnionych warunków gmina została zwodociągowana w 100 % i posiada 

wybudowaną do obsługi całej gminy oczyszczalnię ścieków o przepustowości około 150 m3/dobę                 

z możliwością rozbudowy docelowej. Na układ przestrzenny zabudowy wsi znaczny wpływ ma 

społeczne zapotrzebowanie na tereny budowlane. Ze złożonych do zmiany Studium wniosków                     

od mieszkańców, wynika, że zapotrzebowanie na nowe tereny budowlane jest duże i dotyczy 

budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego, a w nielicznych przypadkach terenów 

przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Nie zgłoszono indywidualnych potrzeb dotyczących 

budownictwa letniskowego. Rozpatrując powyższe zapotrzebowanie należy zwrócić uwagę                           

na ograniczenia w rozwoju terenów budowlanych. Doliny rzek i cieków jako biologicznie czynne 
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ekosystemy łąkowo – torfowo – wodne, nie są przewidziane pod jakąkolwiek zabudowę. 

Występujące na północy gminy leśne tereny w dolinie Czarnej Koneckiej są w niewielkiej części 

narażone na wystąpienie powodzi.  Do czynników ograniczających zabudowę należy zaliczyć też 

potrzebę przeciwdziałania powstawaniu antropogenicznych barier ekologicznych, powodowanych 

przez długie, zwarte ciągi zabudowy. W problematyce ekologicznej osobne miejsce zajmuje 

zagadnienie proekologicznej potrzeby urbanizacji, w której podstawową zasadą powinno być 

kształtowanie jednostek osadniczych w sposób maksymalnie uwzględniający naturalne 

predyspozycje środowiska przyrodniczego i kulturowego. Jednym ze środków zmierzających do tego 

celu jest ustalenie dla obszaru całej gminy zasad zabudowy, nawiązujących do regionalnych tradycji 

i otaczającego krajobrazu. Tendencja do wielokierunkowego rozwoju rolnictwa i funkcji 

komplementarnych w rolnictwie wiąże się z występowaniem obok siebie budynków o różnych 

funkcjach, w tym kolizyjnych względem siebie, głównie z powodu uciążliwości niektórych z nich 

dla warunków mieszkaniowych i rekreacyjnych. Rodzi to potrzebę odpowiedniego uformowania 

zabudowy w głąb działek, która winna znaleźć zastosowanie przede wszystkim do nowych siedlisk, 

ale również do stopniowego przekształcania siedlisk istniejących przy okazji wznoszenia w nich 

nowych budynków. 

 

II.4. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy 

Obecnie na terenie Gminy Smyków funkcjonuje 16 organizacji społecznych 

(pozarządowych i grup nieformalnych): 

• 6 stowarzyszeń (w tym zespół ludowy), 

• 4 ochotnicze straże pożarne, 

• 6 kół gospodyń wiejskich.  

 

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

Poniższa tabela przedstawia wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy 

Smyków. 

 

Wykaz organizacji działających na terenie Gminy – stan na 31.12.2019 r.) 

 

L.p. Nazwa organizacji Adres siedziby  Data rejestracji 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzierzy Miedzierza 23 1927 rok 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Przyłogach Przyłogi 1956 rok 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Królewcu Królewiec 1985 rok 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Kozowie Kozów 2002 rok 

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków Smyków 91 2007 rok 

6. Uczniowski Klub Sportowy „Szmacianka” Przyłogi 50 2008 rok 

7. Stowarzyszenie Krzewienia Kultury 

„Smykovia” 

Smyków 91 2013 rok 

8. Stowarzyszenie Klub Sportowy Smyków 91 2014 rok 

9 Stowarzyszenie Miłośników Adamowa Adamów 15 2018 rok 
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10. Koło Gospodyń Wiejskich w Przyłogach Przyłogi 50 2018 rok 

11. Koło Gospodyń Wiejskich w Kozowie Kozów 52 2018 rok 

12. Koło Gospodyń Wiejskich w Salacie Salata 35a 2019 rok 

13. Koło Gospodyń Wiejskich w Królewcu Królewiec 2019 rok 

14. Koło Gospodyń Wiejskich w Smykowie Smyków 109 2019 rok 

15 Koło Gospodyń Wiejskich w Stanowiskach Stanowiska 2019 rok 

16 Stowarzyszenie ImperActive Kozów 2019 rok 

Źródło: Urząd Gminy Smyków kwiecień 2019 r. 

 

 

II.5. Główni pracodawcy 

 

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

pracowników. Największymi zakładami znajdującymi się na terenie gminy są m.in.: 

• BUDAR Budownictwo Drogowe Sp. z o.o., 

• Feniks Sp. z o.o. w Adamowie, 

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

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

• Janusz Grochowski Piekarnia „GROCHLEB” z Kozowa, 

• Zakład Piekarniczy Stanisław Dróżdż i s-ka, PPUH MADR Stanisław Dróżdż, 

• 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 2019 r. w systemie regon zarejestrowanych 

było 175 podmiotów gospodarczych. 

 

II.6.Zamierzenia programowe na kadencję 2018- 2023. 

 

          Między innymi: Promowanie rozwoju małych firm rodzinnych i drobnej wytwórczości. 

Poszukiwanie inwestorów zewnętrznych. 
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III. INFORMACJA FINANSOWA 

III.1. Stan finansów gminy 

Budżet Gminy Smyków na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr 18/IV/2018 Rady Gminy 

Smyków z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2019 rok. 

Rada Gminy uchwaliła dochody budżetowe w wysokości 16 423 063,00 zł oraz wydatki w kwocie             

22 956 616,00 zł. 

W związku z realizacją budżetu w ciągu roku zostały wprowadzone zmiany, które zwiększyły stronę 

dochodową o kwotę 2 302 382,29 zł, co stanowi wzrost o 14,02%, z tytułu przyznanych gminie 

dodatkowych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, dotacji na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie inwestycji, subwencji, 

środków pochodzących z budżetu UE oraz zwiększenia planu dochodów własnych. Natomiast strona 

wydatkowa została zmniejszona o kwotę 3 148 167,24 zł. 

Planowany deficyt budżetu w kwocie 6 533 553,00 zł został zmniejszony w ciągu roku do kwoty                   

- 1 083 003,47 zł. 

 

 Realizacja budżetu za 2019 rok przedstawia się następująco: 

 

Wyszczególnienie Plan (po 

zmianach) 

Wykonanie % 

1 2 3 4 

A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) 18 725 445,29 18 549 075,20 99,1 

A1. Dochody bieżące 18 063 141,46 17 891 546,78 99,1 

A2. Dochody majątkowe 

w tym: 
662 303,83 657 528,42 99,3 

A21. dochody ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 100,0 

B. WYDATKI (B1+B2) 19 808 448,76 18 150 889,64 91,6 

B1. Wydatki bieżące 17 961 397,36 16 494 387,07 91,8 

B2. Wydatki majątkowe 1 847 051,40 1 656 502,57 89,7 

C. WYNIKI BUDŻETU 

(nadwyżka+/deficyt-) (A-B) 
- 1 083 003,47 398 185,56 36,8 

D1. PRZYCHODY OGÓŁEM 

z tego: 
1 542 135,47 484 982,47 31,4 

D11. Kredyty, pożyczki, emisja 

papierów wartościowych 1 453 553,00 396 400,00 27,3 

D15. wolne środki, o których mowa w 

art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 

finansach publicznych 

 

88 582,47 
88 582,47 100,0 

D2. ROZCHODY OGÓŁEM 

z tego: 
459 132,00 459 132,00 100,0 

D21. Spłaty kredytów i pożyczek, 

wykup papierów wartościowych 

 
459 132,00 459 132,00 100,0 
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III.2. Wykonanie budżetu gminy 

Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 4 784,39 zł, natomiast wydatki –                      

4 681,68zł 

Dochody budżetu na plan 18 725 445,29 zł wykonano 18 549 075,20 zł, tj. 99,1% planu rocznego, 

w tym: 

- dochody bieżące – na plan 18 063 141,46 zł wykonano 17 891 546,78 zł, co stanowi 96,5%                    

w stosunku do wykonania dochodów ogółem 

- dochody majątkowe – na plan 662 303,83 zł wykonano 657 528,42 zł, co stanowi 3,5 %                                

w stosunku do wykonania dochodów ogółem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Realizację dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie: 

 

 

Lp. Dochody Plan Wykonanie 

% 

wykonania 

planu 

% 

 wykonania 

struktury 

1 2 3 4 5 6 

1 Dochody własne 3 720 248,00 3 637 132,67 97,8 19,6 

2 Dotacje  celowe oraz środki 

pozyskane z różnych źródeł 
7 586 799,29 7 493 544,53 98,8 40,4 

3 Subwencje 7 418 398,00 7 418 398,00 100,0 40,0 

Razem 18 725 445,29 18 549 075,20 99,1  

 

 

 

0,965

0,035

Dochody budżetu

dochody bieżące

dochody majątkowe
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Powyższy wykres pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach ogółem mają dotacje 

celowe oraz środki pozyskane z różnych źródeł i subwencję. Najmniejszą pozycję stanowi dochód 

własny. 

W ramach dochodów własnych gminy największą część stanowią udziały Gminy Smyków                      

w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 496 406,00 zł 

Dochody własne to przede wszystkim wpływy z podatków, które za 2019 rok wyniosły                                    

2 437 336,61 zł. Ich struktura przedstawia się następująco: 

 

Lp. Podatki lokalne Plan Wykonanie 

% 

wykonania 

planu 

% 

wykonania 

struktury 

1 Udział we wpływach                 

z podatku dochodowego od 

osób fizycznych 

1 482 401,00 1 496 406,00 100,9 61,4 

2 Udział we wpływach                              

z podatku dochodowego od 

osób prawnych 

10 000,00 11 621,33 116,2 0,5 

3 Podatek od nieruchomości 574 188,00 571 436,43 99,5 23,4 

4 Podatek rolny 63 880,00 63 860,99 100,0 2,6 

5 Podatek leśny 103 000,00 102 537,15 99,6 4,2 

6 Podatek od środków transportu 115 990,00 115 845,00 99,9 4,8 

7 Podatek od spadków                                                

i darowizn 
8 000,00 7 400,00 92,5 0,3 

8 Podatek od czynności 

cywilnoprawnych 
65 400,00 68 229,71 104,3 2,8 

Razem 2 422 859,00 2 437 336,61 100,6                   x 

 

 

0,196
0,404

0,4

Struktura wykonanych dochodow gminy za 2019 rok

Dochody własne

Dotacje  celowe oraz środki
pozyskane z różnych źródeł

Subwencje
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Pozostałe dochody to opłaty, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów i stanowią kwotę                        

1 199 796,06 zł 

Realizację dochodów z tytułu dotacji przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. 
§ 

 

Dotacje celowe oraz środki 

pozyskane z różnych źródeł 
Plan Wykonanie 

% 

wykonania 

planu 

1 
2010 

2060 

Na zadania z zakresu administracji 

rządowej 
6 075 942,32 6 015 193,10 99,0 

2 
2030 

6330 
Na realizację zadań własnych 750 795,57 723 174,85 96,3 

3 

2460 

2170 

6630 

6610 

Na realizację zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

224 146,00 222 437,72 99,2 

4 

6207 

6257 

6259 

Dotacje celowe z udziałem środków  

europejskich 
535 915,40 532 738,86 99,4 

Razem dotacje 7 586 799,29 7 493 544,53 98,8 

 

 

Gmina realizuje zadania, które są finansowane lub dofinansowane z dotacji. Największą kwotę 

stanowią dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 6 015 193,10 zł, co stanowi 80,3% 

0,614

0,005

0,234
0,026

0,042
0,048

0,003
0,028

Udział poszczególnych podatków w dochodach własnych

Udział we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych

Udział we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportu

Podatek od spadków I darowizn

Podatek od czynności cywilnoprawnych
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otrzymanych dotacji ogółem, a następnie dotacje celowe na  realizację zadań własnych –                          

723 174,85 zł. 

 

Realizację dochodów z tytułów subwencji przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Tytuł subwencji Plan Wykonanie 
% wykonania 

planu 

% wykonania 

struktury 

1  Subwencja oświatowa 
3 497 993,00 3 497 993,00 100,0 47,4 

2 Subwencja dla gminy – 

część wyrównawcza 3 611 624,00 3 611 624,00 100,0 48,9 

3 Subwencja dla gminy – 

część równoważąca 
277 052,00 277 052,00 100,0 3,8 

4 Subwencja dla gminy – z 

tytułu podziału rezerwy 
31 729,00 31 729,00 100,00 0,4 

Razem 7 418 398,00 7 418 398,00 100,0                    x 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja wyrównawcza dla gminy, następnie 

subwencja oświatowa i subwencja równoważąca, subwencja z tytułu podziału rezerwy. 

 

 

 

0,474

0,489

0,038

0,004

Struktura subwencji

 Subwencja oświatowa

Subwencja dla gminy – część 
wyrównawcza

Subwencja dla gminy – część 
równoważąca

Subwencja dla gminy – z tytułu 
podziału rezerwy
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III.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 

Wydatki budżetu na plan 19 808 448,76 zł wykonano 18 150 889,64, tj. 91,6% planu rocznego,                  

w tym; 

- wydatki bieżące – na plan 17 961 397,36 zł wykonano 16 494 387,07 zł, co stanowi 90,9%                      

w stosunku do wykonania wydatków ogółem, z tego: 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie – 6 606 754,41 zł 

- wydatki majątkowe – na plan 1 847 051,40 zł wykonano 1 656 502,57 zł, co stanowi 9,1%                  

w stosunku do wykonania wydatków ogółem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej w 2019 r. wyniosła 120 277,60 zł,               

w tym na zadania zadania inwestycyjne 120 277,60  zł. 

 

Realizując zadania ustawowe Gmina Smyków dokonywała wydatków w różnej wysokości                        

na poszczególne obszary działalności. W ramach wydatków bieżących największą kwotę 

wydatkowano na pomoc społeczną – 6 670 970,80 zł ( w tym z dotacji 6 251 720,32 zł. i z dochodów 

własnych gminy 419 250,48 zł) i na oświatę – 4 827 536,59 zł ( w tym z subwencji oświatowej 3 497 

993,00 zł, z dotacji 224 094,76 zł i z dochodów własnych gminy 1 105 448,83 zł). 

 

 

 

 

0,909

0,091

Wydatki budżetu

wydatki bieżące

wydatki majątkowe .
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W ramach wydatków majątkowych w 2019 roku wykonano zadania zgodnie z poniższym 

zestawieniem. 

 

 

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania Plan  Wykonanie % 

1 010 01010 6050 

Uzbrojenie studni głębinowej, budowa 

stacji uzdatniania wody, budowa 

zbiorników ujęciowych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w msc. 

Piaski Królewieckie 

580 000,00 577 845,82 99,6 

2 010 01010 6050 

Wykonanie dokumentacji projektowej 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z kanałami bocznymi dla msc. 

Przyłogi w gminie Smyków 

90 405,00 88 883,55 98,3 

3 010 01010 6050 

Budowa kanalizacji sanitarnej                    

w Gminie Smyków dla msc. Smyków, 

Królewiec, Królewiec Poprzeczny, 

Salata, Zastawie, Adamów, Piaski 

Królewieckie – etap IV, Adamów, 

Piaski Królewieckie część północna 

11 000,00 10 279,05 93,4 

4 010 01010 6050 

Budowa studni głębinowej w msc. 

Adamów, Stanowiska, Miedzierza, 

Wólka Smolana, obręb geodezyjny 

Królewiec 

54 000,00 2 619,70 4,9 

5 600 60016 6050 

Opracowanie dok. projektowej oraz 

wykonanie nakładki asfaltowej na dr. 

Gminnej Nr 382019T o dł. 300 mb – F. 

Soł. Królewiec  35 000,00 zł 

35 000,00 3 690,00 10,5 

6 600 60016 6050 

Wykonanie nakładki asfaltowej na dr. 

Gminnej łączącej Stanowiska                 z 

Kozowem – F. Soł. Stanowiska                               

9 000,00 zł – oprac. dokumentacji 

9 000,00 8 610,00 95,7 

7 600 60017 6050 

Budowa drogi dojazdowej do pól na 

odc. 560 mb. Smyków-Adamów, w 

tym: F. Soł. Adamów 16 658,20 zł 
384 963,64 363 454,88 94,4 

8 720 72095 

6067 

 

6069 

Realizacja projektu pn.. ,,Szkolne 

Pracownie Informatyczne Woj. 

Świętokrzyskiego” w ramach RPO 

prze S.P. w Królewcu 

48 952,50 

 

16 317,50 

47 428,50 

 

15 809,50 

96,9 

 

96,9 

9 720 72095 

6067 

 

6069 

Realizacja projektu pn.. ,,Szkolne 

Pracownie Informatyczne Woj. 

Świętokrzyskiego” w ramach RPO 

prze S.P. w Miedzierzy 

 

44 233,50 

 

14 744,50 

42 779,70 

 

14 259,90 

96,7 

 

96,7 

10 754 75412 6060 

Doposażenie Jednostki OSP 

Królewiec w ramach projektu 

pn. ,,Wsparcie funkcjonalności 

obszarów wiejskich poprzez 

15 848,33 13 316,10 84,0 
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zwiększenie potencjału jednostek 

OSP” 

 

11 853 85395 6050 

Obiekty małej architektury – place 

zabaw i siłownie zewnętrzne                        

w miejscach publicznych w ilości                 

5 sztuk w Gminie Smyków, Królewiec 

Poprzeczny, Kozów, Przyłogi, 

Stanowiska, Smyków,                  w 

tym: F. Soł Stanowiska – 9 000,00 

24 268,72 0,00 0,00 

12 900 90001 6050 

Wykonanie projektu budowlanego, 

projektu wykonawczego oraz roboty 

budowlane rozbudowy i przebudowy 

oczyszczalni ścieków w msc. 

Miedzierza, Gmina Smyków 

72 759,00 71 584,66 98,4 

13 900 90015 6050 

Dobudowa opraw oświetleniowych na 

słupach ZN w msc. Królewiec, Piaski 

Krolewieckie 

5 315,00 0,00 0,00 

14 900 90015 6050 

Oświetlenie uliczne do szkoły (działka 

Nr 244/1 w msc. Miedzierza – 

opracowanie dokumentacji F. Soł. 

Miedzierza 17 165,80 zł) 

17 165,80 0,00 0,00 

15 900 90015 6050 

Opracowanie dok. projektowej 

budowy oświetlenia ulicznego w msc. 

Salata-Muszczarz – w tym: F. Soł. 

Salata 9 000,00 zł 

9 600,00 0,00 0,00 

16 900 90015 6050 

Dobudowa oświetlenia ulicznego przy 

drodze gminnej w msc. Salata – 

zaprojektuj i wybuduj 

14 000,00 13 899,00 99,3 

17 900 90095 6060 

Zakup nieruchomości gruntowych do 

zasobu mienia komunalnego Gminy 

Smyków 

40 150,00 40 150,00 100,0 

18 921 92195 6050 

Zakup działki w Sołectwie Wólka 

Smolana na cele społeczne – F. Soł. 

Wólka Smolana – 13 044,44 

13 044,44 0,00 0,00 

19 926 92695 6050 

Budowa budynku użyteczności 

kulturalno-społecznej wraz  z 

przyobiektową oczyszczalnią ścieków 

i oświetleniem terenu na działce nr 

209, obręb ew. Stanowiska, jedn. ew. 

Smyków 

346 283,47 341 892,21 98,7 

OGÓŁEM 1 847 051,40 1 656 502,57 89,7 

 

 

 

Wykonanie budżetu gminy za 2019 r. (wykonane dochody minus wykonane wydatki) stanowi 

nadwyżkę budżetową w wysokości 398 185,56 zł. 

W omawianym okresie przychody budżetowe wyniosły 484 982,47 zł. W skład przychodów wchodzą: 
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- pożyczka długoterminowa w kwocie 396 400,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

- wolne środki w kwocie 88 582,47 zł. 

                                                                                                                                                                 

 

III.4. Wieloletnia prognoza finansowa 

 

W 2019 roku Gmina spłaciła zaciągnięte pożyczki zgodnie z zawartymi umowami w kwocie                    

459 132,00 zł. 

Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek  w WFOŚiGW w Kielcach                                   

na 31.12.2019 r. w kwocie 1 767 378,46 zł, co stanowi 9,5% długu, którego spłata zgodnie                          

z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpi do roku 2025. 

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. 

 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

Podstawą prawną przygotowania informacji jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach                     

publicznych (t.j. Dz. U. z , z 2020 r. poz. 284 ze zm.). Dane ilościowo – wartościowe do niniejszej 

informacji zawiera zestawienie majątku w układzie grup rodzajowych środków trwałych w formie 

tabelarycznej, według stanu na dzień 31.12.2019r. – załącznik Nr 1. 

 

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca                                              

1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), zgodnie z tym przepisem 

mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich 

związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Kodeks Cywilny 

zaś                      w art. 44 definiuje mienie jako własność i inne prawa majątkowe.  

 

IV.1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Smyków praw własności. 

 

Ogółem Gmina Smyków posiada grunty własne skomunalizowane i nabyte aktami notarialnymi                      

w latach od 1992 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku włącznie, o łącznej powierzchni 40,09 ha,                  

w tym: 

 

• z mocy prawa decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Gmina Smyków otrzymała grunty z za-

sobu PFZ w latach od 1992 roku do 31 grudnia 2011r., grunty o łącznej powierzchni 35,53 

ha, 

 

• z przekazania decyzją Wojewody Świętokrzyskiego na wniosek gminy – Gmina Smyków                     

w 1994r. otrzymała grunty o łącznej powierzchni 0,75 ha, 

 

• aktami notarialnymi i postanowieniami sądowymi w latach od 1992 roku do dnia 31 grudnia 

2019 r. Gmina Smyków nabyła grunty o łącznej powierzchni 12,6343 ha. 

 

Z gruntów skomunalizowanych w latach od 1992 roku do dnia 30 grudnia 2006 roku włącznie 

sprzedano 26 działek o łącznej powierzchni 8,20 ha.   

 

Decyzją Starosty Koneckiego z listopada 2010 roku przyznano nieodpłatnie na rzecz osoby prywatnej 

nieruchomość o powierzchni 0,06 ha. 
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W latach od 2013 roku do 31 grudnia 2019 roku Gmina Smyków w trybie przetargu pisemnego 

nieograniczonego zbyła nieruchomości gruntowe  o powierzchni 0,4400 ha. 

 

W 2018r. w trybie bezprzetargowym sprzedano nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów                    

Nr 387/3 o powierzchni 0,0310 ha, obręb Smyków  na powiększenie działki sąsiedniej. 

 

Powierzchnia nieruchomości Nr 387/1 wykazana dotychczas w Księdze Wieczystej 

KI1K/00003551/4 w zaokrągleniu do 0,01 ha i wynosząca 0,13 ha nie spełniała pod względem 

dokładności kryteriów obowiązujących obecnie standardów technicznych, powierzchnia ta obliczona 

zgodnie z § 62 rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków  z dnia 29.03.2001r. 

(Dz. U. 38, poz. 454 ze zm.) , na podstawie współrzędnych punktów granicznych i wykazana                         

z dokładnością zapisu do 0,0001 ha i wynosi 0,1197 ha ( różnica w powierzchni działki podzielonej 

na 387/2 i 387/3 (sprzedanej) to 0,01 ha). 

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Końskich Wydział I Cywilny z dnia 21 maja 2018r., sygn..                 

akt I Ns 299/17 przyznano na rzecz osoby prywatnej nieruchomość o powierzchni 0,09 ha. 

 

W użytkowaniu wieczystym zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 3496/97 jest działka oznaczona 

w ewidencji gruntów Nr 111, o powierzchni 0,42 ha położona w miejscowości Smyków. 

Oddane w trwały zarząd z przeznaczeniem na działalność statutową, na cele oświatowo                                         

– wychowawcze nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów Nr 143, obręb Królewiec                

o powierzchni 1,32 ha oraz Nr 257, obręb Miedzierza o powierzchni 2,00 ha. 

 

 

Ogólna powierzchnia 40,0893 ha obejmuje grunty, według ich przeznaczenia użytkowego tj.: 

 

Użytki rolne 11,6087 ha, w tym: 

grunty orne – 5,5516 ha 

łąki trwałe – 3,6827 ha 

pastwiska – 2,0244 ha   

grunty rolne zabudowane – 0,3500 ha 

 

Grunty pod wodami 0,1726 ha 

rowy – 0,1100 ha 

wody stojące – 0,0626 ha 

 

nieużytki 0,1900 ha 

 

lasy - 17,1094 ha 

 

grunty zadrzewione i zakrzewione - 1,6008 ha 

 

grunty zabudowane i zurbanizowane – 9,4078 ha, w tym: 

Inne tereny zabudowane – 6,3789 ha 

tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 2,6654 ha 

drogi – 0,3635 ha 

 

Mienie komunalne stanowią również budynki: 

• mieszkalne – 1 ( w miejscowościach Smyków) 
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• niemieszkalne – 22 

 

W budynku mieszkalnym w Smykowie ( byłej agronomówce) zlokalizowano 2 lokale mieszkalne 

obciążone umową najmu na czas nieokreślony,  

 

W skład budynków niemieszkalnych wchodzą: 

 

• budynek gospodarczy – garaż przy OSP Miedzierza, 

• budynek OSP Miedzierza, 

• budynek użyteczności kulturalno – społecznej – część OSP Królewiec, 

• budynek użyteczności kulturalno – społecznej – część kulturalno – społeczna Świetlica                 

Wiejska w Królewcu, 

• budynek użyteczności kulturalno – społecznej – część OSP Kozów, 

• budynek użyteczności kulturalno – społecznej – część Świetlica Wiejska w Kozowie, 

• 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 po byłym Ośrodku Zdrowia w Przyłogach, 

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

Publiczna, GOPS, Bank Spółdzielczy, Apteka, Poczta, Telekomunikacja, Sklep Handel                 

Obwoźny Warzywa Owoce Kuśmierczyk Jolanta, Zakład Fryzjerski ), 

• budynek stacji wodociągowej w Przyłogach, 

• budynek stacji wodociągowej w Stanowiskach, 

• budynek Świetlicy Wiejskiej w Smykowie, 

• budynek biurowy po byłym Urzędzie Gminy w Smykowie nr 109, 

• budynek zaplecza – kontenerowy przy zespole boisk sportowych Orlik w Smykowie, 

• budynek oczyszczalni ścieków w Miedzierzy, 

• budynek gospodarczy w Smykowie, 

• budynek użyteczności kulturalno – społecznej w Salacie, 

• budynek Przedszkola w Smykowie, 

• budynek stacji uzdatniania wody w Piaskach Królewieckich. 
 

Budynek biurowy po byłym Urzędzie Gminy w Smykowie nr 109 obciążony jest umową najmu                     

na czas określony.  

W budynku wielofunkcyjnym w Smykowie zlokalizowano 4 lokale użytkowe ( Bank, Apteka, sklep 

warzywa – owoce, zakład fryzjerski) obciążone umowami najmu na czas oznaczony oraz jeden lokal 

użytkowy oddany w nieodpłatne użytkowanie dla S.P.Z.O.Z Gminny Ośrodek Zdrowia w Smykowie 

na czas nieokreślony. 

Poczta Polska oraz Telekomunikacja Polska są współwłaścicielami budynku wielofunkcyjnego                     

w Smykowie  i właścicielami lokalów użytkowych zajmowanych przez w/w.  

Budynki OSP Miedzierza, OSP Kozów, OSP Przyłogi oraz OSP Królewiec  oddane są w części                       

w użyczenie Ochotniczym Strażom Pożarnym w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszeń. 

Budynki:  sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królewcu, sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Miedzierzy, Zespołu Szkół w Miedzierzy oraz Szkoła Podstawowa w Królewcu 

zostały oddane w trwały zarząd z przeznaczeniem na działalność statutową, na cele oświatowo                        

– wychowawcze. 
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IV.2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności                                          

o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach 

w spółkach, akcjach. 

  

Dzierżawa części nieruchomości gruntowej o powierzchni 520 m² oznaczonej w ewidencji gruntów 

Nr 28 w miejscowości Trawniki z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw.  

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów Nr 111, obręb Smyków o powierzchni 0,42 

ha  oddana w użytkowanie wieczyste. 

 

Wydzierżawienie z zasobu mienia komunalnego nieruchomości rolnej o powierzchni 0,37 ha, 

położonej w miejscowości Strażnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 88, obręb 

Cisownik. 

 

IV.3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji 

do dnia 31.12.2019r. 

 

Aktem Notarialnym Rep A 19697/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. Gmina Smyków nabyła 

nieruchomość położoną w miejscowości Adamów składającą się z zabudowanej działki Nr 719/1                     

o powierzchni 0,1000ha i niezabudowanej działki Nr 719/2 o powierzchni 0,4200 ha oraz 

nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Przyłogi oznaczoną jako działka Nr 53                     

o powierzchni 0,0100 ha. 

 

IV.4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw 

majątkowych: 

 

• dzierżawy i najem – 99 279,00 zł, 

• użytkowanie wieczyste – 1 596,00 zł, 

 

IV.5. Dane o wydatkach z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych: 

 

• zakup nieruchomości do zasobu mienia komunalnego – 40 150,00 zł. 

 

IV.6. Dane o wydatkach z tytułu dzierżaw 

 

• dzierżawa gruntu w Trawnikach – 136,30 zł, 

 

IV.7. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego: 

 

• zakup aparatów powietrznych, sygnalizatorów bezruchu oraz radiotelefonów dla OSP                     

Królewiec; 

• dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Salata; 

• budowa drogi dojazdowej do pól Smyków – Adamów; 

• uzbrojenie studni głębinowej, budowa stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników                  

ujściowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piaskach Królewieckich. 
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V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

V.1. 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. 

 

 

VI. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE: 

 

Cały obszar gminy o powierzchni; 6207 ha, objęty jest studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Smyków przyjętego uchwałą Rady Gminy Smyków                     

Nr 122/XIX/2016 z dnia 30 września 2016 roku, (dostępne na stronie internetowej; bip.smykow.pl, 

zakładka uchwały). 

Z tego obszar o powierzchni; 530,4 ha objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, przyjęty Uchwałą Nr 231/XXXV/2018  Rady Gminy Smyków z dnia 20 września 

2018 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Smyków, dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów 

Królewiec, Salata oraz Miedzierza, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego, poz. 3775 z dnia 31.10.2018 roku. Uchwałą Nr 10/III/2018  Rady Gminy Smyków 

z dnia 12 grudnia 2018 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr 231/XXXV/2018 z dnia 20 września 

2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Smyków, dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów 

Królewiec, Salata oraz Miedzierza, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego, poz. 468 z dnia 16.01.2019 roku, (dostępny na stronie internetowej),                                                                                                                                 

29,00 ha miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą nr 53/IX/2003 

Rady Gminy Smyków z dnia 27 listopada 2003 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego nr 269, poz. 2890 z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Smyków na obszarze wsi 

Kozów, (dostępny w wersji papierowej). 
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VII.ZASOBY MATERIALNE GMINY: 

 
VII.1.Lokale mieszkalne 

          Mieszkaniowy zasób Gminy Smyków tworzą lokale mieszkalne usytuowane w budynkach 

stanowiących w całości własność gminy. Gmina Smyków nie dysponuje lokalami socjalnymi.                       

Ze względu na ograniczony zasób mieszkaniowy gmina nie planuje sprzedaży lokali mieszkalnych 

będących w zasobie mieszkaniowym. 

Mieszkaniowy zasób gminy to 2 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 108,0 m² położone                               

w miejscowości Smyków: 

• lokal usytuowany w Smykowie Nr 111 posiada powierzchnię 54,00 m², wynajęty jest na czas 

nieokreślony, 

• lokal usytuowany w Smykowie Nr 111 posiada powierzchnię 54,00 m², wynajęty jest na czas 

nieokreślony. 

Lokale mieszkalne są w dobrym stanie technicznym nie wymagają remontów kapitalnych, 

przeprowadzone były przeglądy stanu technicznego budynku. 

Stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób 

mieszkaniowy Gminy ustala Wójt Gminy z uwzględnieniem określonych niniejszym programem 

czynników podwyższających lub obniżających stawkę  czynszu za lokale mieszkalne w zależności 

od wyposażenia lokalu w urządzenia techniczne i instalacje. Stawka czynszu wzrastać może 

stopniowo nie częściej niż raz na 6 miesięcy na podstawie zarządzenia Wójta Gminy. Najemcy lokali 

opłacają czynsz najmu, ustalony według stawki podstawowej za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali 

z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu. Najemca 

oprócz czynszu obowiązany jest do uiszczenia opłat niezależnych od właściciela związanych                             

z eksploatacją mieszkania tj. za dostawę do lokalu wody, odbiór ścieków, dostawę energii 

elektrycznej,  odbiór odpadów. 

W 2019 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, 

będących w zasobach gminy. Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące 

w zasobie gminy wynosiły łącznie 574,82 zł, a płatności dotyczyły 2 mieszkania. Na dzień 31 grudnia 

2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 292,01 zł,                    

a płatności dotyczyły 1 mieszkania. 

 

  

VII.2. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomościami (min. 5 letni)  na lata          

2019-2021 

                                                             

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                   

(  Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które 

stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz 

nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. 

Zasobem nieruchomości Gminy Smyków  gospodaruje Wójt Gminy Smyków, w szczególności 

poprzez: 

• ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, 

• zapewnianie wyceny nieruchomości, 

• sporządzanie planów wykorzystania zasobu, 

• zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, 
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• wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane                

z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności, 

• zbywanie oraz nabywanie nieruchomości do zasobu, 

• wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, 

• podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących 

własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, 

dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku,                                                                       

o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, 

• składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Gminy Smyków oraz o wpis 

w księdze wieczystej. 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1d ustawy o gospodarce nieruchomościami, plan wykorzystania gminnego 

zasobu nieruchomości opracowuje się na okres 3 lat. Plan ten powinien zawierać w szczególności: 

• zestawienie powierzchni nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości 

oraz nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste; 

• prognozę: 

• dotyczącą udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu, 

• poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem                

nieruchomości do zasobu, 

• wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Smyków, 

• oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Gminy 

Smyków, 

• dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Smyków, 

oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Gminy 

Smyków, 

• program zagospodarowania nieruchomości zasobu. 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Smyków określa główne kierunki 

działań związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym na lata 2019 – 2021. Rozstrzygnięcia                

co do sposobu i formy zagospodarowania poszczególnych nieruchomości będą podejmowane 

indywidualnie w stosunku do każdej z nich. Gminny zasób nieruchomości będzie wykorzystywany 

zgodnie z ustaleniami wynikającymi z uchwał budżetowych na poszczególne lata, w oparciu                            

o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z uchwałą               

Nr 160  Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania                       

i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

 

VII.3.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NIERUCHOMOŚCI ZASOBU ORAZ 

NIERUCHOMOŚCI  ODDANYCH   W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 

 

Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości na 31 grudnia 2019 roku wyniosła 40,09 ha, w tym: 

Użytki rolne - 11,6087 ha; 

Grunty pod wodami - 0,1726 ha; 

nieużytki - 0,1900 ha; 

grunty leśne i zadrzewione - 18,7002 ha; 

grunty zabudowane i zurbanizowane – 9,4078 ha. 

 

Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości prowadzona jest na podstawie rejestru składającego się 

z wypisów z ewidencji gruntów programu EWOPIS określających: jednostkę ewidencyjną, obręb, 
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jednostkę rejestrową, numer działki, numer księgi wieczystej lub innego tytułu własności, 

powierzchnię działki, opis użytku, klasę użytku, powierzchnię użytku według grup, podgrup i rodzaju 

klasyfikacji. 

 

VII.4. PROGNOZA 

 

• Udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu 

 Grunty  w użytkowaniu wieczystym 

 
Lp Numer 

działki 

Obręb 2020 rok 

[ha] 

2021 rok 

[ha] 

1. 111 Smyków 0,4200 0,4200 

Razem 0,4200 0,4200 

 

Grunty w użyczeniu 

 

Lp Numer 

działki 

Obręb 2020rok   

[ha] 

2021rok     

   [ha] 

Użytkownicy 

1. 759 Miedzierza 0,0350 0,0350 OSP Miedzierza 

2. 552 Przyłogi 0,0400 0,0400 OSP Przyłogi 

3. 142/1 Kozów 0,1000 0,1000 OSP Kozów 

4. 363/3 Królewiec 0,0500 0,0500 OSP Królewiec   

    Razem 0,2300 0,2300  

 

Grunty w bezpłatnym użytkowaniu 

 

Lp Numer 

działki 

Obręb 2020 rok   

[ha] 

2021 rok 

ha] 

Użytkownicy 

2. 127/5; 

127/6 

Smyków 0,14675 0,14675 SPZOZ Smyków 

    Razem 0,14675 0,14675 

 

Grunty wydzierżawione na rzecz osób fizycznych 

 

Lp Numer 

działki 

Obręb 2020 rok 

[ha] 

2021 rok 

[ha] 

1. 88 Cisownik 0,3700 0,3700 

2. 206 Smyków 0,0832 0,0832 

Razem 0,4532 0,4532 
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Grunty oddane w trwały zarząd 

 

Lp Numer 

działki 

Obręb 2020 rok 

[ha] 

2021 rok 

[ha] 

1 143 Królewiec 1,3200 1,3200 

2. 257 Miedzierza 2,0000 2,0000 

Razem 3,3200 3,3200 

 

Wydzierżawiono na rzecz Gminy Smyków część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji 

gruntów Nr 28, obręb Trawniki  z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw o łącznej powierzchni 

520 m². 

 

Nabywanie nieruchomości do zasobów latach 2020 – 2021 będzie następowało w związku                     

z koniecznością realizacji zadań własnych, obowiązków wynikających z przepisów szczególnych 

oraz realizacją innych celów publicznych: 

• w drodze umów kupna, darowizny lub zamiany, 

• w wyniku prowadzonej regulacji stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu Gminy 

Smyków, 

• innych formach przewidzianych prawem ( m.in. wydzielenie gruntów pod drogi publiczne                      

w postępowaniach o podział nieruchomości). 

 

 Do zbycia z zasobu w latach 2020 – 2021 mogą być przeznaczone nieruchomości, które: 

• są zbędne do wykonywania zadań własnych gminy, 

• ich zbycie rokuje lepsze wykorzystanie gospodarcze i osiągnięcie wyższych efektów ekonomicz-

nych przez inne podmioty 

• wniesienie aportu w postaci nieruchomości przyniesie wymierne efekty gospodarcze, 

• zostaną sprzedane na cele mieszkaniowe. 

 

Wydatki związane z udostępnieniem zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu uzależnione 

będą od potrzeb określonych w uchwałach budżetowych w poszczególnych latach. Nieruchomości 

nabywane będą za cenę ustaloną między stronami, a w przypadku różnic między stronami                                

co do wysokości cen nabycia, nieruchomość będzie nabywana w oparciu o szacunek rzeczoznawcy 

majątkowego. 

Wydatki związane z udostępnianiem zasobu oraz nabywaniem nieruchomości dotyczą wydatków 

realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy. Jednostki organizacyjne gminy wydatki realizują 

samodzielnie i podlegają one zapisom w odpowiedniej części budżetu dotyczącej danej jednostki 

organizacyjnej.  W 2020 roku planuje się tytułem gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 

zrealizować wydatki  w wysokości: 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90095 § 4300 -  18 000,00 zł.  – zakup usług pozostałych ( w tym: wyceny, podziały 

nieruchomości, mapy, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, zamieszczania ogłoszeń w prasie), 

Rozdział 90095 § 4210 – 2.500,00 -  zakup materiałów i wyposażenia. 

 

W razie zaistnienia konieczności dokonania nie zaplanowanych wydatków tytułem gospodarowania 

gminnym zasobem nieruchomości, np.  zakup usług remontowych, będzie możliwe po przesunięciu 
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środków na w/w zadanie, w ramach ogólnej kwoty przyjętego budżetu.  Zakłada się, że w kolejnych 

latach obowiązywania niniejszego planu wydatki związane z udostępnieniem nieruchomości z zasobu 

utrzymają się na zbliżonym poziomie do 2020 r. 

 

Wydatki związane z nabywaniem nieruchomości do zasobu w latach 2020 – 2021 

 

Lp Rodzaj wydatku 2020 rok 

[zł] 

2021 rok 

[zł] 

1 

 

Zakup nieruchomości 10,000 0,00 

Razem 10,000 0,00 

 

 

• Poziom wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, sprzedaży, 

najmu 

 

Dochody budżetowe z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości prognozowane                                 

są w Gminie Smyków na rok 2020 w wysokości: 

 

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 114 646,00 zł, w tym: 

§ 0550 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 1 596,00 zł 

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżaw - 92 000,00 zł 

§ 0920 Pozostałe odsetki – 50,00 zł 

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomościami – 21.000,00 zł 

 

W latach 2020-2021 nie przewiduje się istotnych zmian w projekcie dochodów budżetowych 

z tytułu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, w porównaniu do roku 2019.                      

Wzrost dochodów gminy zależny będzie głównie od intensywności procesu sprzedaży nieruchomości               

w drodze przetargu oraz od wzrostu wskaźnika inflacji. 

 

Prognoza wpływów osiąganych z opłat 

 

Lp Rodzaj opłaty 2020 rok 

[zł] 

2021 rok 

[zł] 

1 

 

Użytkowanie wieczyste 1 596,00 1 596,00 

Razem 1 596,00 1 596,00 

 

W roku 2021 planuje się wykonać aktualizację opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. 

 

Nieruchomości oddane w trwały zarząd są obiektami oświaty i są ustawowo zwolnione z opłat                      

z tytułu trwałego zarządu ( Zespól Szkół w Miedzierzy, Szkoła Podstawowa w Królewcu). 
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W latach 2020-2021 przewiduje się kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy i użyczenia. 

Planuje się również oddawanie innych gruntów w dzierżawę lub najem, jeżeli nie będą one 

zagospodarowywane przez Gminę. 

 

VII.5. Program opieki nad zabytkami- program jest w trakcie opracowania ( termin 

opracowania do 30.06.2020). 

 

VIII. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. 
 

VIII.1. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

Wodociągi i kanalizacja 

Gmina Smyków realizuje następujący zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych: 

• zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

•  zbiorowe odprowadzenie ścieków. 

Gmina Smyków jest zobowiązana do zapewnienia: 

• wysokiego poziomu świadczonych usług, 

• zdolności posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody dla odbiorców usług  w wymaganej 

ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, 

• ciągłości i niezawodności procesów oczyszczania ścieków, 

• należytej jakości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, 

• ograniczenia strat wody, 

• przestrzegania wymagań dotyczących ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, 

• podnoszenia standardów w zakresie ochrony środowiska (przebudowa oczyszczalni ścieków,                

monitoring przepompowni ścieków), 

• ochrony wód powierzchniowych i podziemnych poprzez oczyszczanie odebranych ścieków. 

Gmina Smyków zwodociągowana jest w 100,00% w stosunku do ilości sołectw i miejscowości.                     

Na terenie gminy funkcjonują dwa wodociągi : 

• Wodociąg Przyłogi funkcjonujący na bazie dwóch studni w miejscowości Przyłogi oraz stacji 

wodociągowej w Przyłogach oraz jednej studni w miejscowości Piaski Królewieckie i SUW                        

w Piaskach Królewieckich. Zaopatruje takie miejscowości jak: Adamów, Cisownik, Kawęczyn, 

Królewiec, Królewiec Porzeczny, Matyniów, Miedzierza, Muszczarz, Piaski Królewieckie,                 

Pokoradz, Przyłogi, Rozgół, Salata, Smyków, Strażnica, Świnków, Trawniki, Wólka Smolana, 

Zastawie. Ujęcie Przyłogi posiada pozwolenia wodnoprawne ważne do 26 lutego 2050r.Ujęcie 

Piaski Królewieckie posiada pozwolenia wodnoprawne ważne do 31 października 2037r.   

• Wodociąg Stanowiska funkcjonujący na bazie dwóch studni w Stanowiskach oraz stacji wodo-

ciągowej w Stanowiskach. Zaopatruje takie miejscowości jak: Stanowiska i Kozów.                            

Ujęcie posiada pozwolenia wodnoprawne ważne do 31 grudnia 2036r. 

 

Długość sieci wodociągowej bez przyłączy na dzień 31 grudzień 2019r. wyniosła 68,83km. Sieć 

wykonana jest z rur PCV  Ø 90, Ø 110, Ø 160mm, pracuje w układzie pierścieniowym i rozgałęźnym. 

Na dzień 1 stycznia 2019r. istniało 1217 przyłączy do sieci wodociągowej, a na dzień 31 grudnia 

2019r. 1233 przyłączy. 

W 2019 roku doszło do 18 awarii sieci wodociągowej. Awaryjność sieci wodociągowej 

spowodowana była wadami materiałowym i wykonawczymi. W 2019 roku dostarczono 132 655,00 

m3 wody. Stopień skanalizowania Gminy Smyków wynosi 45% w stosunku do ogólnej liczby 

mieszkańców, a całkowita długość sieci bez przyłączy na dzień 31 grudzień 2019r. wynosiła 
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27,123km. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PCV to sieć kanalizacji grawitacyjnej                            

i kanalizacji tłocznej, która współpracuje obecnie z 6 przepompowniami tłocznymi oraz 69 

przepompowniami przydomowymi. Na dzień 1 stycznia 2019r. istniało 527 przyłączy do sieci 

wodociągowej, a na dzień 31 grudnia 2019r. 532 przyłączy. 

Ścieki przepompowywane są na oczyszczalnie ścieków w Miedzierzy pracującej w oparciu                      

o reaktor biologiczny SBR z technologią niskoobciążonego osadu czynnego ze stabilizacją biomasy 

oraz biologiczną denitryfikacją i defosfatacją. Obecnie przepustowość oczyszczalni wynosi 

150m3/dobę. Podstawą działania oczyszczalni jest aktualne pozwolenie wodno-prawne                               

na wprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki Czarnej Taraska. 

W ramach bieżącej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej prowadzony jest stały monitoring jej stanu 

technicznego polegający głównie na systematycznym czyszczeniu oraz przeglądzie i konserwacji 

studni kanalizacyjnych. W 2019r doszło do 13 awarii sieci kanalizacyjnej. Główne przyczyny awarii 

na sieci kanalizacyjnej to jej niedrożność spowodowana wprowadzeniem do kanalizacji wraz                         

ze ściekami zanieczyszczeń np. szmaty, popiół, folie, tłuszcze.  

W 2019 roku odebrano 47 392,00 m3 ścieków. 

W 2019 roku na terenie Gminy Smyków prowadzone były przedsięwzięcia w zakresie 

zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków m.in. ; 

• monitoring jakości produkowanej wody, 

• kontrola stanu plomb i wymiana wodomierzy, 

• remonty na sieci wodociągowej - wymiana zasuw, hydrantów, awaryjna wymiana odcinków 

sieci i przyłączy, 

• kontrola uzbrojenia przewodów sieci wodociągowych, 

• kontrola ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych, 

• kontrola stanu podliczników do pomniejszania ścieków o wodę zużytą bezpowrotnie, 

• remonty na sieci kanalizacyjnej  -wymiana pomp awaryjna,  wymiana odcinków sieci                           

i przyłączy, eliminowanie nieszczelności sieci i studni kanalizacyjnych, 

• monitoring pracy przepompowni i oczyszczalni ścieków. 

 

IX. ŚRODOWISKO 

 

IX.1. Plan  gospodarki  niskoemisyjnej 

• oświetlenie ulic – do oświetlenia dróg wewnętrznych oraz publicznych na ternie gminy                        

są wykorzystane oprawy sodowe  oraz oprawy LED. Wyeliminowano oprawy rtęciowe, 

• transport publiczny –   przewóz osób  wykonują podmioty posiadające koncesje na wykonywanie 

transportu publicznego. Gmina nie jest organizatorem  transportu publicznego, gmina wyłoniła 

przewoźnika, który prowadzi  dowóz dzieci do szkół na terenie gminy. 

• w 2019 ułożono nową nawierzchnię na drodze gminnej  na odcinku ok. 0,9 km oraz wybudowano 

asfaltową drogę dojazdową do pól  o dł. - 0,55 km 

Gmina Smyków bierze udział w projekcie organizowanym przez Staropolski Związek Gmin i Miast 

z siedzibą w Końskich pod tytułem „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM”, tj., zakup i montaż 

instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. 
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IX.2. Program ochrony środowiska 

Gmina Smyków udziela informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze”, 

organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, 

który przewiduje dofinansowania m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa 

stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, docieplenie 

przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii 

(kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

ciepła. 

 

X. POLITYKA SPOŁECZNA 

X.1. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie 

pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.   

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom przez podejmowanie działań 

zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających 

udzielenie pomocy Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, 

jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Istotą diagnozy 

problemów społecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smykowie za rok 2019 jest 

różnorodność problemów z jakimi zgłaszali się  podopieczni. Rodzaje, rozmiary i formy udzielanego 

wsparcia były uzależnione od indywidualnej sytuacji każdej osoby i rodziny. Ocena sytuacji każdego 

klienta odbywa się na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego 

wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby i wyodrębnienia wiodących problemów 

rodziny zgodnie z katalogiem problemów art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie realizując zadania ustawy o pomocy społecznej 

w 2019 r. udzielił pomocy dla 144 rodzin o liczbie 360 osób w tych rodzinach.                                  

Poniżej przedstawiamy dominujące problemy w rodzinach zgłaszających się o pomoc do tutejszego 

Ośrodka. 

Dominujące powody udzielania pomocy w roku 2019 

 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej   

     Liczba rodzin  

ogółem w tym: na wsi Liczba osób     

w rodzinach 

Ubóstwo 104 104 249 

Sieroctwo 0 0 0 

Bezdomność 2 2 2 

Potrzeba ochrony macierzyństwa: w tym wielodzietność 16 16 91 

Bezrobocie 51 51 146 

Niepełnosprawność 80 80 160 

Długotrwała choroba 19 19 45 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego, ogółem: 

20 20 59 
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w tym: rodziny niepełne 14 14 45 

            rodziny wielodzietne 1 1 5 

Przemoc w rodzinie 0 0 0 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 0 

Alkoholizm 0 0 0 

Narkomania 0 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu       

z zakładu karnego 

3 3 7 

Trudności w integracji osób, które otrzymały statut 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zwolnienie na 

pobyt czasowy 

 

0 

 

0 

 

0 

Zdarzenie losowe 1 1 1 

Sytuacja kryzysowa 0 0 0 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 

 

Źródło:  opracowanie własne GOPS, sprawozdanie MPiPS -03 za  2019 rok 

 

Jak wynika z analizy powyższej tabeli, w naszej gminie najczęściej występującymi powodami 

występowania trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się                     

o pomoc społeczną było kolejno: ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie. 

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok odzwierciedla działalność Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie w zakresie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej, 

przedstawia analityczny stan posiadania oraz wyniki poszczególnych działań. Rzeczywiste potrzeby              

i efekty podlegają okresowej ewaluacji i weryfikacji.   

Najważniejsze rekomendacje/wnioski płynące z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 

poprzedni to: 

1. mniejsza się liczba osób korzystających z pomocy Ośrodka w tym również liczbę 

rodzin    długotrwale korzystających z pomocy społecznej (powyżej 3 lat), 

2. mniejsza się liczba osób, którym udzielono pomocy z powodu, ubóstwa, bezrobocia, 

długotrwałej lub ciężkiej choroby, wielodzietności, niepełnosprawności 

3. zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do zasiłku stałego 

4. zmniejszyło się wydatkowanie środków na wypłatę zasiłków stałych 

5. zmniejsza się liczba dożywianych dzieci w szkole 

6. zmniejszyła się liczba rodzin uprawnionych do świadczeń rodzinnych 

7. zwiększyła się liczba osób uprawnionych do świadczeń opiekuńczych   

8. zwiększa się liczba osób oraz kwota świadczeń dot. opłacania ubezpieczenia zdrowotnego       

i społecznego 

9. zwiększa się wydatkowanie środków z przeznaczeniem na ponoszenie odpłatności za pobyt 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

10. problemy związane z bezrobociem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, bezradnością 

rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych są ze sobą powiązane i często występują 

łącznie, 

11. utrzymanie zatrudnienia pracowników socjalnych w celu zachowania efektywnej pracy 

socjalnej, którego efektem końcowym powinno być usamodzielnienie rodzin i zaprzestanie 

korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, 

12. utrzymanie zatrudnienia asystenta rodziny, 

13. gmina nie posiada żadnych zasobów instytucjonalnych z zakresu polityki społecznej. 



32 

 

 Na podstawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok w oparciu o analizę danych 

oraz lokalną diagnozę wyłoniły się zadania do realizacji w zakresie zabezpieczenia potrzeb 

szczególnie w odniesieniu do osób starszych oraz rodzin, poprzez m. in. budowanie sytemu wsparcia 

dla osób starszych, realizacja usług opiekuńczych, propagowania idei wolontariatu, podjęcia 

zintensyfikowanych działań na rzecz rodziny poprzez prowadzenia programów/projektów, 

utrzymania zatrudnienia liczby pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny.   

 

X.2. Gminny program wspierania rodziny 

Uchwałą Nr 51/VI/2019 Rada Gminy Smyków dnia 30 kwietnia 2019r. przyjęła  trzyletni 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. Program ten został opracowany                                 

w oparciu o art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w myśl którego gmina zobowiązana jest do tworzenia systemu profilaktyki i opieki nad 

dzieckiem i rodziną. W ramach programu prowadzono działalność profilaktyczną na rzecz rodziny 

poprzez udział pracowników Ośrodka w szkoleniach i konferencjach promujących wartość rodziny, 

prowadzono monitoring w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej lub zagrożonych kryzysem poprzez pracę socjalną, udzielano rodzinom pomocy 

rzeczowej, finansowej i niefinansowej, finansowano pobyt dzieci w pieczy zastępczej. 

W roku 2019 Ośrodek finansował pobyt 5 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.                           

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, dziecka w placówce opiekuńczo - 

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, 

o których mowa w ust.1 pkt 1, w wysokości: 

• 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka                         

w pieczy zastępczej; 

• 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka                                    

w pieczy zastępczej; 

• 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. 

Należy mieć świadomość, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na 

gminy szereg nowych zadań nie zabezpieczając środków finansowych na ich realizację. W ramach 

programu Ośrodek współpracował z instytucjami i podmiotami działającymi na szczeblu gminnym                

i powiatowym tj, z placówkami oświatowymi, policja, służbą zdrowia, sądem, kuratorami, GKRPA, 

Zespołem Interdyscyplinarnym, PCPR, organizacjami pozarządowymi. 

Od miesiąca czerwca 2019 r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smykowie został 

zatrudniony asystent rodziny. Asystent podejmuje kompleksowe działania polegające przede 

wszystkim na towarzyszeniu rodzinie w dążeniu do poprawy funkcjonowania i zmiany 

niekorzystnych dla rodziny sytuacji kryzysowych. 

 Decyzję o przydziale asystenta rodziny do danej rodziny podejmuje Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej na podstawie wniosku pracownika socjalnego i analizy sytuacji danej rodziny 

lub na wniosek sądu. Asystent rodziny realizuje plany pracy z rodzinami za ich zgodą i przy 

aktywnym udziale rodziny w miejscu jej zamieszkania lub miejscu przez nią wskazanym. W 2019 

roku asystent rodziny pracował z 3 rodzinami, w których wychowywało się 12 dzieci. 

Rekomendacje dla programu - zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy                               

w przypadku ponoszenia kosztów związanych z umieszczeniem dziecka/dzieci w rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 
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opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz zabezpieczenie 

środków w budżecie w celu kontynuacji zatrudnienia asystenta rodziny. 

 

X.3. Program rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

 

Uchwałą Nr 25/IV/2018 Rada Gminy Smyków w dniu 20 grudnia 2018 r.  przyjęła Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2019 rok. Realizowano zadania w oparciu o przyjęty Program m.in: 

• podejmowano współpracę z placówkami służby zdrowia w zakresie  lecznictwa odwykowego 

np. Szpital w Końskich - Poradnia Leczenia Uzależnień, oraz Szpital                                                        

w Morawicy, 

• udzielano pomocy rodzinom w których występują problemy alkoholowe  poprzez 

prowadzenie indywidualnych rozmów edukacyjno-motywujących z osobami uzależnionymi, 

rodzinami - członkowie Komisji przeprowadzili rozmowy z 15 osobami zgłoszonymi                       

do Komisji podejrzanymi o szkodliwe nadużywanie napojów alkoholowych, 

• kierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Końskich Wydziału Rodzinnego                                    

i Nieletnich o wszczęcie obowiązku przymusowego leczenia odwykowego i obowiązkowi 

poddania takiemu leczeniu - zostało skierowanych 10 wniosków, 

• zapewniano rodzinom pomocy prawnej i innej służącej eliminacji skutków choroby 

alkoholowej poprzez ścisłą współpracę z policją, sądem rodzinnym, GOPS, placówkami 

lecznictwa odwykowego, 

• pokrywano koszty badań przeprowadzonych przez biegłych lekarzy w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA w Smykowie na leczenie 

odwykowe - zostało wydanych i opłacony 2 opinie psychiatryczno-psychologiczne,   

• podejmowano profilaktyczną działalność w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży                   

np. realizowano szereg pozalekcyjnych zajęć sportowych, zorganizowano festyn rodzinny, 

imprezy plenerowe, uroczystości okolicznościowe, podejmowano działania opiekuńcze                 

w 6 świetlicach wiejskich, realizowano pogadanki o charakterze profilaktycznym,   

• wspierano działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii poprzez realizację 

zaplanowanych przedsięwzięć np. spotkania z Mikołajem,  organizacja uroczystego Wieczoru 

Wigilijnego dla osób starszych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.   

 

  

X.4. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Uchwałą Nr 82/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku  został przyjęty 

Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Zostały ustalone następujące obszary 

współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi: 

• ochrona i promocja zdrowia (realizacja programów profilaktycznych); 

• kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

• promocja wolontariatu 

• integracja europejska; 

• pomoc społeczna; 
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• upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

• ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

Gmina Smyków realizowała niektóre zadania publiczne przy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.                   

W 2019 roku współpraca odbywała się w dwóch formach: 

• w formie finansowej 

• w formie pozafinansowej. 

 Współpraca pozafinansowa polegała na wymianie informacji, wzajemnym informowaniu się 

o planowanych kierunkach działalności, opiniowaniu  i konsultowaniu projektu programów, a także 

realizacją zadań na rzecz wspierania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Należy 

podkreślić, że organizacje pozarządowe uzupełniają zadania samorządów lokalnych, a zaufanie jakim 

obdarza ich społeczeństwo jest świadectwem coraz większej skuteczności ich działań. W ramach 

współpracy niefinansowej gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi podczas 

organizacji uroczystości i przedsięwzięć, które wzmacniały współpracę pomiędzy nimi.   

 Ponadto zgodnie z przyjętym Programem współpracy Gminy Smyków  z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r., 

Gmina Smyków współpracowała z sektorem pozarządowym również w następującym zakresie:   

promocji działań, osiągnięć i sukcesów organizacji pozarządowych na stronie internetowej gminy 

pod adresem www.smykow.pl współpracy ze stowarzyszeniami w zakresie organizacji imprez                       

i uroczystości okolicznościowych, kulturalnych, patriotycznych, sportowych, rekreacyjnych itp. 

nieodpłatnego i nieograniczonego udostępniania obiektów, sal, infrastruktury sportowej dostępnej                

na terenie gminy i pomieszczeń szkolnych, świetlic wiejskich dla organizacji pozarządowych przy 

realizacji zadań i celów statutowych, konsultacji projektów aktów prawnych, m.in. program 

współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi na 2020rok oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego.   

W ramach podjętej współpracy o charakterze finansowym w 2019 roku Gmina Smyków 

zawarła  cztery umowy: 

1. W dniu 10.05.2019r. Gmina Smyków zawarła umowę i udzieliła dotacji dla Stowarzyszenia Klub 

Sportowy Smyków z siedzibą Smyków 91: 26-212 Smyków na powierzenie realizacji zadania 

publicznego w zakresie  upowszechnienia kultury fizycznej pod nazwą „Rozwój działalności 

podstawowej Klubu Sportowego w Smykowie – etap VII”.  

 

Umowę zawarto na okres od 10.05.2019 r. do 31.12.2019 r. na kwotę 70 000 zł.(słownie: 

siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) co stanowiło 100 % całkowitych kosztów zadania 

publicznego. Oferta została złożona  w trybie konkursowym, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia              

24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania 

polegała na:  

- przeprowadzeniu 360 godzin treningów piłki nożnej dla 90 uczestników w trzech grupach 

wiekowych: „żaki”, „juniorzy” oraz „seniorzy”,  

- realizacji zajęć  sportowych badmintona oraz zajęć w bilard  

-zakup sprzętu sportowego. 

 

2. W dniu 24.05.2019r. Gmina Smyków zawarła umowę i udzieliła dotacji  dla Stowarzyszenia 

Miłośników Adamowa  z siedziba Adamów 15, 26-212 Smyków na powierzenie realizacji zadania 

publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą 

http://www.smykow.pl/
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„Odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz ochrona dóbr kultury. Dokończenie budowy 

wiaty Wystawy Muzealnej w Adamowie”. Umowę zawarto na okres od 01.06.2019 r. do 31.12.2019 

r. na kwotę 9 200 zł. (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) co stanowiło 100 % 

całkowitych kosztów zadania publicznego. Oferta została złożona  w trybie konkursowym, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego                                         

i o wolontariacie. Realizacja zadania polegała na dokończeniu budowy wiaty Wystawy Muzealnej w 

Adamowie służącej wszystkim mieszkańcom gminy celem kultywowania dziedzictwa kulturowego 

Gminy Smyków. 

 

3. W dniu 28.05.2019r. Gmina Smyków zawarła umowę i udzieliła  dotacji dla Stowarzyszenia 

Edukacyjno-Kulturalnego „NDM”   z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim,                                              

ul. S. Sempołowskiej 15/13, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki na wsparcie realizacji zadania 

publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą 

„Klocki i zabytki: Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Miedzierzy –warsztaty zabytkowej 

architektury sakralnej Gminy Smyków dla dzieci” Umowę zawarto na okres od 01.08.2019r.                        

do 31.12.2019 r. na kwotę 800,00 zł. (słownie: osiemset złotych 00/100) co stanowiło 80 % 

całkowitych kosztów zadania publicznego. Oferta została złożona  w trybie konkursowym, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego                                         

i o wolontariacie. Realizacja zadania polegała realizacji warsztatów dziedzictwa architektonicznego 

dla uczniów w Szkole Podstawowej w Miedzierzy oraz Szkole Podstawowej w Królewcu. 

 

4. W dniu 01.07.2019r. Gmina Smyków zawarła umowę i udzieliła dotacji dla Stowarzyszenia Klub 

Sportowy Smyków z siedzibą Smyków 91: 26-212 Smyków  na powierzenie realizacji zadania 

publicznego w zakresie  upowszechnienia kultury fizycznej pod nazwą Fundusz stypendialny dla 

zawodników Klubu Sportowego”. Umowę zawarto na okres od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.                         

na kwotę 30 000 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) co stanowiło 100 % całkowitych 

kosztów zadania publicznego. Oferta została złożona  w trybie konkursowym, zgodnie z przepisami 

ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Realizacja zadania polegała na: udzieleniu stypendiów motywacyjnych dla zawodników Klubu 

Sportowego Smyków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Realizacja Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi za 2019 

rok jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu z podmiotami trzeciego 

sektora.  W 2019 roku Gmina Smyków współpracowała z organizacjami pozarządowymi na wielu 

płaszczyznach związanych  z rozwojem gminy oraz wspieraniem działań na rzecz mieszkańców.    

 Rekomenduje się rozszerzenie współpracy pomiędzy sektorem samorządowy,                                         

a pozarządowym w celu budowania partnerstwa służącego do zaspokajania potrzeb mieszkańców 

oraz wzmacnianie roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 

 

X.5. Inne programy: 

 

X.5.1. PROGRAM RZĄDOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

 

Na podstawie Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

oraz zawartej Umowy Dotacji zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Wójtem Gminy 

Smyków realizowana była pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych za zakup żywności.                     
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Na realizację programu w 2019 roku przeznaczono łączną kwotę 87 500 zł., z czego środki własne 

gminy wynosiły 17 500 zł., (20%), dotacja celowa z budżetu państwa 70 000 zł. (80%).                            

Środki finansowe wydatkowano z przeznaczeniem na: 

 

• pomoc w naturze w formie finansowania posiłków, głównie dla dzieci w szkołach                                    

i przedszkolu oraz osób dorosłych 

• zasiłki celowe na zakup żywności 

 
Pomoc w formie posiłku oraz  zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 

Formy pomocy Liczba osób 

którym przyznano 

decyzją 

świadczenia 

 Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń   

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Zasiłki celowe na zakup żywności  – 

ogółem , z tego:   

87 259 66 837 zł. 87 222 

- z budżetu gminy (20%) x x 13 367 zł. x x 

- z budżetu Wojewody (80%)   x x 53 470 zł. x x 

Posiłki - ogółem z tego: 83 8 555 20 663 zł. 47 209 

- z budżetu gminy (20%) x x 4 133 zł. x x 

- z budżetu Wojewody (80%) x x 16 530 zł. x x 

 

Na terenie gminy pomoc w formie posiłków realizowano w 3 placówkach oświatowych tj. w Szkole 

Podstawowej w Królewcu, Szkole Podstawowej w Miedzierzy oraz Przedszkolu Samorządowym                 

w Smykowie. Ponadto Ośrodek refundował dożywianie dla dzieci z terenu naszej gminy,                                      

a   uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie innych gmin. Ta współpraca 

odbywała się w 5 takich placówkach. Rekomenduje się kontynuację/realizację programu „Posiłek            

w szkole i w domu” do roku 2023.     

 

X.5.2. REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-

2020 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów biorących udział w Programie Operacyjnym 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2019 kwalifikował i wydawał skierowania osobom, które 

spełniały kryteria ww. programu oraz realizowano pomoc w formie żywnościowej w  ramach 

Podprogramu 2018 obejmujący okres od 01.01.2019r. do30.06.2019r. 

Dla Podprogramu 2019 zakwalifikowano 189 rodzin, wydano 189 skierowań, liczba osób                   

w tych rodzinach to 440 osób. W ramach programu dystrybuowane są następujące produkty 

żywnościowe: ser żółty, olej, ryż, makaron, kasza gryczana, cukier, mleko, szynka drobiowa, szynka 

wieprzowa, pasztet wieprzowy, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli, powidła śliwkowe, 

herbatniki, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, miód, buraczki czerwone, kabanosy. 

 

 

X.5.3. PROGRAM RODZINA 500 + 

 

 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U.                

z 2019 r.,poz. 2407) to pierwszy program skierowany do wszystkich polskich rodzin z dziećmi.   

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych                                            

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
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Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Smyków Nr 12/2016 z dnia 04 marca 2016 r. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie jako jednostka organizacyjna Gminy Smyków został 

wyznaczony do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego – programu „Rodzina 500 

plus”. Świadczenie wychowawcze jest świadczeniem przyznawanym na okres zasiłkowy. Obecnie 

okres zasiłkowy trwa od 01.10.2019 r. do 31.05.2021r.  Ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna 

faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku 

życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko            w rodzinie. Obecnie po zmianie przepisów 

ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 01.07.2019r. świadczenie wychowawcze 

przysługuje na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego.    

 

Struktura wydatków świadczenia wychowawczego w 2019 r. 

Rodzaj świadczenia     Liczba świadczeń Kwota w zł.   

 Wypłacone świadczenia wychowawcze 500+   7 017 3 493 638,44 zł 

 Odzyskane nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 500+  w tym: 7 3500,00 zł.   

 - przekazane do budżetu państwa 6 3 000,00 zł. 

  
Rekomendacje - dalsza realizacja programu, która stanowi ważny instrument z obszaru aktywnej 

polityki rodzinnej. Program ma przyczynić się do zmniejszenia obciążenia finansowego rodzin 

związanego z wychowywaniem dzieci, a tym samym ma zachęcać do podejmowania decyzji                             

o posiadaniu większej liczby dzieci. Jest traktowany jak inwestycja w rozwój polskich rodzin                            

i element, który na poprawić sytuację materialną oraz demograficzną.    

 

 

 

X.5.4. RZĄDOWY PROGRAM DOBRY START 

  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) – zwane 

dalej rozporządzeniem – określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” 

ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia 

rządowego programu „Dobry start”(M.P. poz.514).                               

 Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się 

w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia, zaś w przypadku posiadania orzeczenia                             

o niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na 

dochód.  Wnioski są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, 

natomiast w formie elektronicznej – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. 

W 2019 roku łącznie wpłynęło 356 wniosków z tego 104 wnioski dotyczące świadczeń  dobry start 

złożonych do organu właściwego za pomocą systemu teleinformatycznego. 

Realizacja Programu w 2019 r. 

Nazwa świadczenia     Liczba świadczeń Kwota w zł.   

Świadczenie „Dobry Start” z tego: 552 165 600 zł. 

- w szkole podstawowej 343 102 900 zł. 

- w szkole ponadpodstawowej 70 21 000 zł. 

- w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole   
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ponadgimnazjalnej albo w klasie dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej 

prowadzonej w szkole ponadpodstawowej 

136 40 800 zł. 

- w szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub 

nauki 

3 900 zł. 

 

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" w okresie od 01 lipca 2019r.                - 

30 listopada 2019r. w podziale na tradycyjne i elektroniczne 

Rodzaj świadczenia     Liczba złożonych wniosków w formie 

papierowej   

 Liczba złożonych wniosków            

w formie elektronicznej 

Świadczenie „Dobry Start”   252   104 

 
Rekomenduje się dalszą realizację rządowego Program „Dobry Start” którą należy traktować                          

w kategorii inwestycji w edukację naszych dzieci. Kwota 300 zł. dla wielu rodzin z terenu gminy                

to duże wsparcie z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej przy odciążeniu skromnych 

budżetów domowych.   

 

 

XI. CZĘŚĆ ANALITYCZNA- OŚWIATA, KULTURA, SPORT I PROMOCJA. 
 

XI.1. Oświata: 

 

W 2019 roku Gmina Smyków prowadziła następujące placówki oświatowe : 

• Szkoła Podstawowa w Miedzierzy, Miedzierza 79, 26- 212 Smyków. 

L.p. Oddział  Liczba oddziałów Liczba uczniów 
wg stanu na 
30.09.2019r.   

SZKOŁA PODSTAWOWA 

1 „0” 1 17 

2 I 1 10 

3 II 1 15 

4 III 1 9 

5 IV 1 14 

6 V 1 9 

7 VI 1 20 

8 VII 1 12 

9 VIII 1 16 

RAZEM 122 

 

• Szkoła Podstawowa w Królewcu, Królewiec 14, 26-212 Smyków 

L.p. Oddział  Liczba oddziałów Liczba uczniów 
wg stanu na 
30.09.2019r.   

1 „0” 1 16 

2 I 1 17 

3 II 1 25 

4 III 1 21 

5 IV 1 6 

6 V 2 29 

7 VI 2 37 

8 VII 1 24 
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9 VIII 1 18 

RAZEM 193 

 

• Przedszkole w Smykowie, Smyków 91a, 26-212 Smyków 

L.p. Liczba oddziałów Liczba dzieci wg 
stanu na 
30.09.2019r.   

1 3 67 

Ogółem   

 

• Punkt Przedszkolny w Miedzierzy, Miedzierza 79, 26-212 Smyków 

L.p. Liczba oddziałów Liczba dzieci wg 
stanu na 
30.09.2019r.   

1 1 17 

Ogółem   

 

 

• Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 . W 2019r. został przeprowa-

dzony ostatni egzamin gimnazjalny.   
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 Język polski 36 63 63 63,1 63 63 

Historia i WOS 36 53,2 53,2 56,1 58 59 

Matematyka 36 30,1 30,1 39,4 42 43 

Przedmioty przyrodnicze 36 43,1 43,1 47,9 49 49 

Język angielski PP 36 60,3 60,3 63,2 66 68 

Język angielski PR 36 43,6 43,6 47,5 49 53 

 

• Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019. W 2019r. egzamin ósmoklasisty 

został przeprowadzony po raz pierwszy. 
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 Język polski 23 56 52 61 63 63 

Matematyka 23 30 33 41 44 45 

Język angielski  23 41 45 52 57 59 
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 Język polski 25 49 52 61 63 63 

Matematyka 25 35 33 41 44 45 

Język angielski  25 49 45 52 57 59 

 

 

XI.2. Sport, rekreacja 

 

Na terenie Gminy Smyków znajdują się place zabaw i siłownie zewnętrzne które stanowią 

uzupełnienie urządzeń sportowych, ich przeznaczenie i miejsce lokalizacji; 

• Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej w Królewcu i przy Szkole Podstawowej                    

w Miedzierzy, w Smykowie 

• Plac zabaw w miejscowości: Smyków- działka nr 327, Przyłogi- działka nr 552, Piaski Króle-

wieckie- działka nr 655, Salata – działka nr 6/8, Matyniów – działka nr 259, Adamów- działka 

nr 445/1, Miedzierza – działka nr 759, Trawniki- działka nr 28, Stanowiska – działka nr 381, 

Cisownik- działka nr 298/1 i Strażnica- działka nr 86. 

• BOISKA W GMINIE SMYKÓW 

L.p.  Nazwa obiektu  sportowego  
1.  Boisko wielofunkcyjne ogólnodostępne przy Gimnazjum w Miedzierzy 

 

2.  ORLIK 2012 Zespół Boisk Sportowych w Smykowie  

 

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 

 

7. Boisko piłkarskie przy Szkole Podstawowej w Miedzierzy 

 

 

XI.3. Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach 

 

Gmina Smyków posiada swoją stronę internetową www.smykow.pl, stronę BIP 

www.bip.smykow.pl . Od 2019 funkcjonuje oficjalny profil Gminy Smyków na portalu 

społecznościowym Facebook, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacje dotyczące naszej gminy. 

W roku 2019 ukazały się trzy wydania kwartalnika - gazety gminnej SMYKÓW-NASZA GMINA, 

w którym zamieszczane są informacje na temat wydarzeń w naszej gminie. Na podstawie umowy                   

z Wydawnictwem Starpress Sp. z o. o. w roku 2019 ukazały się 4 wydania pn. „Moja Gazeta                         

Domowa” do której dołączony był „Informator Samorządowy Gminy Smyków”. Obydwie gazety 

rozdawane są mieszkańcom gminy bezpłatnie. 

Przedstawiciele Gminy Smyków corocznie uczestniczą w uroczystościach na szczeblu wojewódz-

kim, powiatowym i gminnym.  

Gmina współpracuje i wspiera organizacje pozarządowe, które funkcjonują na terenie naszej gminy. 

Wsparciem obejmuje również zespoły muzyczne oraz osoby, które poprzez swoja działalność                

promują Gminę Smyków.  

 

http://www.smykow.pl/
http://www.bip.smykow.pl/
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XII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

XII.1. Kadencja 2018-2023 rok. 

          Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Rada gminy kontroluje 

działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. 

Zgodnie z art. 16. i art. 17 pkt. 1, ppkt 1 ustawy o samorządzie gminnym w skład nowo wybranej 

Rady Gminy Smyków wchodzi 15 radnych wybranych na 5 letnią kadencję. 

1. Jarek Danuta  – Przewodnicząca Rady, 

2. Lesiak Grzegorz  – Zastępca Przewodniczącej, 

3. Curzytek Bernarda Jolanta, 

4. Janus Dariusz Jerzy, 

5. Kochel Dariusz, 

6. Kochel Urszula Jadwiga, 

7. Kozłowski Stanisław, 

8. Krakowiak Robert, 

9. Opara Beata Agata, 

10. Paluch Andrzej Sławomir, 

11. Rogula Katarzyna Barbara, 

12. Stachera Mariusz Józef, 

13. Wanat Grzegorz Michał, 

14. Węgierek Grażyna Elżbieta, 

15. Włoszczyński Wojciech. 

Radni pracują w 6 komisjach, komisje mają 5 osobowe składy: 

 

1. Komisja rewizyjna. 

2. Komisja planowania budżetu, finansów, rolnictwa i leśnictwa. 

3. Komisja oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych. 

4. Komisja bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i komunikacji. 

5. Komisja przemysłu, gospodarki terenowej, budownictwa i ochrony środowiska. 

6. Komisja skarg, wniosków i petycji. 

 

XII.2. UCHWAŁY PODJĘTE W 2019 ROKU  

 

1. Uchwała Nr 27/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2019-2029 

2. Uchwała Nr 28/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2019 rok 

3. Uchwała Nr 29/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określe-

nia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych                    

w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez Gminę Smyków 

4. Uchwała Nr 30/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wyraże-

nia zgody na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku wielofunkcyjnym                 

w Smykowie stanowiącym własność Gminy Smyków na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

5. Uchwała Nr 31/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie uchwa-

lenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Smyków 
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6. Uchwała Nr 32/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia 

” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Smyków na rok 2019″ 

7. Uchwała Nr 33/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określe-

nia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Smyków, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi na rzecz gminy 

8. Uchwała Nr 34/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany 

Statutu Sołectwa Adamów 

9. Uchwała Nr 35/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany 

Statutu Sołectwa Cisownik 

10. Uchwała Nr 36/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany 

Statutu Sołectwa Kozów 

11. Uchwała Nr 37/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany 

Statutu Sołectwa Królewiec 

12. Uchwała Nr 38/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany 

Statutu Sołectwa Matyniów 

13. Uchwała Nr 39/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany 

Statutu Sołectwa Miedzierza 

14. Uchwała Nr 40/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany 

Statutu Sołectwa Przyłogi 

15. Uchwała Nr 41/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany 

Statutu Sołectwa Salata 

16. Uchwała Nr 42/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany 

Statutu Sołectwa Smyków 

17. Uchwała Nr 43/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany 

Statutu Sołectwa Stanowiska 

18. Uchwała Nr 44/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany 

Statutu Sołectwa Trawniki 

19. Uchwała Nr 45/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany 

Statutu Sołectwa Wólka Smolana 

20. Uchwała Nr 46/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2019-2029 

21. Uchwała Nr 47/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2019 rok 

22. Uchwała Nr 48/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie dopłat 

do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowych oraz usług kanalizacyjnych na terenie 

Gminy Smyków 

23. Uchwała Nr 49/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie                   

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie 

24. Uchwała Nr 50/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przy-

jęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Smyków za 2018 rok 

25. Uchwała Nr 51/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przy-

jęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Smyków 
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26. Uchwała Nr 52/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie roz-

miaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nau-

czycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obo-

wiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych  

w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Smyków 

27. Uchwała Nr 53/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie usta-

lenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Smyków oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia  

1 września 2019 roku. 

28. Uchwała Nr 54/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości. 

29. Uchwała Nr 55/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie 

zmiany Uchwały nr 181/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013 roku,                       

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

30. Uchwała Nr 56/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie                     

zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasen-

tów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

31. Uchwała Nr 57/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie od-

powiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Kielcach na uchwałę Nr 120/XIV/2012Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 października 

2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Smy-

ków oraz zasad korzystania z nich 

32. Uchwała Nr 58/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wotum 

zaufania dla Wójta Gminy Smyków za rok 2018 

33. Uchwała Nr 59/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie za-

twierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2018 rok 

34. Uchwała Nr 60/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Smyków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 

35. Uchwała Nr 61/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2019-2029 

36. Uchwała Nr 62/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2019 rok 

37. Uchwała Nr 63/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019r w sprawie: szcze-

gółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całko-

witego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

38. Uchwała Nr 65/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019r w sprawie zmiany 

załącznika do uchwały Nr 82/XIII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 29.12.2015r w sprawie 

przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Smy-

ków na lata 2016-2020 

39. Uchwała Nr 66/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powo-

łania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych, na ka-

dencję 2020-2023 
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40. Uchwała Nr 67/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zajęcia 

stanowiska wobec zarzutu naruszenia art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-

rządzie gminnym 

41. Uchwała Nr 68/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie powołania składu Komisji Stałych Rady Gminy Smyków 

42. Uchwała Nr 70/VIII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2019 rok 

43. Uchwała Nr 70/VIII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2019 rok 

44. Uchwała Nr 71/VIII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego  

45. Uchwała Nr 72/VIII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Sa-

modzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smy-

kowie 

46. Uchwała Nr 73/VIII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie 

przekazania Gminie Mniów zadania własnego gminy w zakresie edukacji publicznej  

w części dotyczącej dowozu ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Smyków do Zespołu 

Placówek Szkolno – Wychowawczych w Kielcach 

47. Uchwała Nr 74/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2019-2029 

48. Uchwała Nr 75/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2019 rok 

49. Uchwała Nr 76/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019 roku w sprawie po-

wołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Smykowie i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ 

w Smykowie 

50. Uchwała Nr 77/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 154/XVII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 stycznia 2013r.  

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wyna-

grodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków 

51. Uchwała Nr 78/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określe-

nia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Smyków oraz zasad korzystania z nich 

52. Uchwała Nr 79/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia 

stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyj-

nych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Smyków 

53. Uchwała Nr 80/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2019-2025 

54. Uchwała Nr 81/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2019 rok 

55. Uchwała Nr 82/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie przy-

jęcia Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

56. Uchwała Nr 83/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie okre-

ślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
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57. Uchwała Nr 84/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie okre-

ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

58. Uchwała Nr 85/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia13 listopada 2019 roku w sprawie uchwa-

lenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków 

59. Uchwała Nr 86/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie szcze-

gółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uisz-

czoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

60. Uchwała Nr 87/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr 48/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019r.  

w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowych oraz usług kanaliza-

cyjnych na terenie Gminy Smyków 

61. Uchwała Nr 88/XI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchy-

lenia uchwały Nr 19/IV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego 

62. Uchwała Nr 89/XI/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finanso-

wej dla Powiatu Koneckiego 

63. Uchwała Nr 90/XI/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-

gnozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2019-2025 

64. Uchwała Nr 91/XI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2019 rok 

65. Uchwała Nr 92/XI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2019r w sprawie: zmiany 

Uchwały Nr 63/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019r.  

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i spe-

cjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całko-

witego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

66. Uchwała Nr 93/XI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości 

67. Uchwała Nr 94/XI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej 

opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

68. Uchwała Nr 95/XI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 83/X/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych 

69. Uchwała Nr 96/XI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2019 rok w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 181/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013 roku  

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

70. Uchwała Nr 97/XII/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Smyków na lata 2019-2025 

71. Uchwała Nr 98/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2019 rok 
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72. Uchwała Nr 99/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2020-2030 

73. Uchwała Nr 100/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019 roku  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2020 rok 

74. Uchwała Nr 101/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019 roku  

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Smyków na 2020 rok 

75. Uchwała Nr 102/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwa-

lenia Planów Pracy Komisji Stałych Rady Gminy Smyków na 2020 rok 

76. Uchwała Nr 103/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustale-

nia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Smyków 

77. Uchwała Nr 104/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przy-

jęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r. 

78. Uchwała Nr 105/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwa-

lenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania                  

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funk-

cjonowania 

79. Uchwała Nr 106/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie szcze-

gółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych  

i ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Smyków,  

a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozba-

wionym, w tym bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie 

Gminy Smyków 

 

 

 

XII.3. Zamierzenia programowe na kadencję 2018-2023, to między innymi: analiza 

zakończonych, realizowanych  i przyjętych w planie budżetowym rocznym i wieloletnim inwestycji, 

przyjęcie nowych inwestycji do realizacji. 

 
 


