
Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy pomiędzy sesjami. (Sesja 29 grudnia 2020) 
 

INWESTYCJE  I PRZETARGI 

 

 1.  Przygotowanie przetargu dla zadań pn.:  

 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Adamów, Piaski Królewieckie część 

południowa, etap V”  

 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Smyków, część południowa etap VI - 

Ostre Górki”.  

Wykonano opis przedmiotu zamówienia i złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania 

zamówienia przetargowego, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w przygotowaniu. Przewidywany termin 

zakończenia obu inwestycji - 30.11.2021r. Koszt zadań inwestycyjnych brutto ok. 1 600 000,00 zł. 

 2. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Adamów, Piaski Królewieckie część 

północna, etap IV”.  

W terminie do dnia 15 listopada 2020 roku wykonano roboty na kwotę 999 545,18 PLN. 

Przewidywalny termin zakończenia- 31.10.2021 rok. Koszt zadania inwestycyjnego brutto 

4 294 554,43 PLN. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inwestycje Liniowe „INVEST-LINE” Sp.  

z o.o. z Żurawicy, Partner- HYDROTERM Sp. z o.o. z Radymna. 

3. „Budowa studni głębinowej w miejscowości Adamów, Stanowiska, Miedzierza, Wólka  

Smolana, Królewiec”. 

Na przełomie miesiąca lipiec- sierpień 2020 roku Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik  

z Kielc na podstawie projektu robót geologicznych wykonał odwierty poszukiwawcze  

w miejscowości Stanowiska, Adamów, Królewiec, Miedzierza. Posiadamy zarchiwizowaną 

dokumentację powykonawczą robót geologicznych do wykorzystania. Z uwagi na przeprowadzone 

metodą EHD renowacje studni głębinowej nr 2 w Stanowiskach,  Przyłogach za remizą OSP jak  

i w Miedzierzy przy Szkole Podstawowej, zaniechano odwiertu studni głębinowej w miejscowości 

Miedzierza  Stanowiska, oraz poszukiwawczego odwiertu w obrębie Wólka Smolana. 

Metodą EHD zakłada się renowację studni nr 1 w Stanowiskach, oraz studni w Przyłogach, kierunek 

Strażnica z przewidywalnym kontenerowym uzdatnianie wody. W przypadku osiągnięcia poprzez 

renowacje (kontenerowe uzdatnianie) zamierzonych zapewnień rozbioru i rezerw magazynowych 

(zbiorniki ujęciowe istniejące), przewidujemy ograniczenie eksploatacji stacji uzdatniania wody  

w Piaskach Królewieckich. W przygotowaniu dokumentacja do złożenia zapytania ofertowego.  

4. Oczyszczalnia ścieków w Miedzierzy. 

 Linia granulacji osadu wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi. Zadanie,  likwidacja 

nadmiernych wydatków za odbiór odpadu jakim jest osad. 

 Zbiornik nadmiaru ścieków sanitarnych (około 300,00 m3) wraz z technologią. Zadanie, 

zabezpieczenie buforowe (magazynowe) przed zrzutem ścieków nieoczyszczonych, 

kontynuację rozbudowy  kanalizacji w gminie Smyków. 

W przygotowaniu dokumentacja do złożenia zapytania ofertowego. 

5. Koncepcja zagospodarowania, terenu zbiornika retencyjnego, obręb Matyniów.   

      Zgłoszenie celem aplikowania w środkach pomocowych. 

  6. Budowa sieci wodociągowej relacji Smyków - Stanowiska. 



  Określono lokalizację sieci w części w działkach osób fizycznych, w części w drogach    

   publicznych o znaczeniu powiatowym. Trwają uzgodnienia lokalizacji sieci z właścicielami  

   terenu. W przygotowaniu dokumentacja do złożenia zapytania ofertowego. 

  7. Budowa drogi wewnętrznej na gruntach obrębu Królewiec (pas drogi 10,0 m.),  linia    

    zabudowy druga i trzecia.  W przygotowaniu dokumentacja do złożenia zapytania ofertowego. 

   

 8. Budowa budynku użyteczności kulturalno - społecznej w Przyłogach. W przygotowaniu     

        dokumentacja do złożenia zapytania ofertowego. 

9. Zagospodarowanie działki nr ewidencji gruntu 580 w miejscowości Wólka Smolana.  

    „Projekt zagospodarowania przestrzeni pod kontekstem tematycznym z lokalizacją    

     atrakcji” Wystąpiono o złożenie oferty cenowej. Termin realizacji 180 dni od podpisania    

     umowy. 

10. Boisko do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w Miedzierzy. 

Wykonano niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, między innymi wgłębne dosianie trawy sportowej, 

odchwaszczanie i oprysk chemiczny. Dokonano niezbędnych prac celem zabezpieczenia 

dostawy wody do prawidłowej pielęgnacji nawierzchni trawiastej boiska. 

ZAPYTANIA OFERTOWE 

 

1. Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup paliw płynnych do 

pojazdów służbowych użytkowanych przez Urząd Gminy Smyków i jednostki organizacyjne Gminy 

Smyków na rok 2021. Dostawcą paliwa  została firma BP Europa SE Oddział w Polsce  

ul. Jasnogórska 1 31-358 Kraków. 

2. W trybie zapytania ofertowego przeprowadzono postępowanie na opracowanie operatu wodno-

prawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia Przyłogi Gmina Smyków i uzyskania pozwolenia 

wodno-prawnego. Wykonawcą operatu jest firma EcoExpert Doradztwo i analizy środowiskowe 

Adrianna Cioch-Kłodzińska z Ul. Nowa 18/10 64-920 Piła za kwotę brutto 3 447,69 zł . 

3. Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie inwestycji pn: „Budowa budynku rehabilitacji  

z gabinetem lekarskim w Przyłogach” w przygotowaniu do złożenia oferty cenowej z niezbędnym 

postępowaniem administracyjnym, zakończonym uzyskaniem pozwolenia na budowę. Prace 

projektowe przewiduje się zakończyć w terminie - maj 2021r. 

4. W dniu 16 grudnia 2020r. rozstrzygnięte zostały postępowania w trybie zapytania ofertowego, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro na: 

 „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom  

z terenu Gminy Smyków w 2021r.”  

 ”Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2021r. 
 

ZAKUPY 

Oczyszczalnia ścieków  i kanalizacja 

 sondę hydrostatyczną SG-25S za kwotę 1 687,56 zł 

 kule aluminiowe za kwotę 389,00 zł 

 miernik EQN72 za kwotę 98,40 zł 

 części do przydomowych przepompowni ścieków za kwotę 1 140,78zł zł 

Wodociągi 



 antyskalant OTAS4 za kwotę 5 504,25 zł, 

 wkłady Cintropur NW za kwotę 418,47 zł, 

 wkłady polipropylenowe za kwotę 632,96 zł 

 pompę głębinową 4SD 3/18 za kwotę 819,00 zł 

 części do studni głębinowej za kwotę 1 724,76 zł 

 świstawkę elektroniczną za kwotę 2 232, zł. 
 

PROJEKTY i WNIOSKI 

 

1. Wniosek o środki z Programu „Maluch +” 2021 na budowę Klubu Dziecięcego SMYKI  

w Królewcu został zakwalifikowany do realizacji. Czekamy na podpisanie umowy. W ramach 

dofinansowania  planowana jest  budowa klubu dziecięcego przy Szkole Podstawowej  

w Królewcu  w systemie modułowym - kontenery o powierzchni 145 m2 oraz placu zabaw dla 

20 dzieci od 1 roku do lat 3. Środki na inwestycje pochodzić będą z:  

 Programu „Maluch +”2021 – 660.000,00 zł. 

 Środki własne – 165.000,00 zł.  

 Całkowity koszt inwestycji – 825.000,00 zł.   

Okres realizacji: 01.01.2021-31.12.2021  

 

2. Złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu 

priorytetowego nr 2.10 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni 

ziemi. Udostępnianie wód termalnych w Polsce” z NFOŚiGW jest po uzupełnieniach  

i czeka na zatwierdzenie. Nazwa projektu: „Wykonanie otworu poszukiwawczo  

- rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana”. 

 Wartość całkowita zadania : 11.716.058,00 zł.  

 Dotacja celowa - 9 525 251,00 zł. 

 Środki własne  - 2 190 807,00 zł. 

Okres realizacji: 01.01.2021-31.03.2022 

 

3. Wniosek o dofinansowanie  pod nazwą: „Termomodernizacja budynków szkolnych na 

terenie Gminy Smyków oraz Gminy Chmielnik” w ramach projektu Środowisko, Energia  

i Zmiany Klimatu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego jest po uzupełnieniach i czeka na zatwierdzenie. 

W ramach realizacji zaplanowano kompleksową termomodernizację obiektu  Szkoły 

Podstawowej w Miedzierzy m.in. 

 Modernizacja instalacji c.o. z wykorzystaniem pompy ciepła z sondą gruntową; 

 Modernizacja instalacji c.o. – wewnątrz obiektu; 

 Modernizacja instalacji c.w.u.; 

 Modernizacja oświetlenia z wykorzystaniem technologii LED; 

 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 76,80 kWp. 

Koszty obejmują również prace związane z przywróceniem/odnowieniem stanu pomieszczeń 

gdzie prowadzone będą działania termomodernizacyjne. 

Okres realizacji: 01.04.2021 - 30.12.2023 

Koszt całkowity projektu: 4 820 884,79 zł. 

Wnioskowana kwota dotacji: 3 374 619,34 zł.   



4. Trwa nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do kosztów związanych z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest w 2021r.. Termin składania wniosków do dnia 26 lutego 2021r. 

Formularz wniosku dostępny na stronie bip.smykow.pl/dokumenty-do-pobrania . 

 

DROGI 

 

1. W dniu 10 listopada oddano do użytku odcinek drogi dojazdowej - od drogi powiatowej  

w  Królewcu do boiska Orlik. W ramach zadania zostały ułożone dwie warstwy asfaltu oraz 

wykonane pobocza.  Zadanie realizowała firma  ALBUD ze Strawczyna, za kwotę 122 778,02 

zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości – 25 tys. zł. 

2. Firma  DUKT z Nowin na Zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w  Końskich przy 

współfinansowaniu gminy  przebudowała  odcinek drogi powiatowej  nr 0469T w Smykowie – 

III etap. Z kostki brukowej wybudowano chodnik o szerokości 2 metrów oraz zjazdy do posesji. 

Ułożono trzy warstwy asfaltu, udrożniono jednostronnie rów, wymieniono oznakowanie 

pionowe i pomalowano oznakowanie poziome. 

3. Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich złożył wniosek  do Funduszu Dróg Samorządowych 

o dofinansowanie II etapu przebudowy w/w drogi powiatowej  w Smykowie. 

4. Podpisano Umowę  z firmą PRI  Inż.-Bud Łukasz Węgliński na wykonanie remontu drogi 

gminnej  nr   382007T Salata –Muszczarz - granica gminy, termin opracowania 31.01.2021r. 

5. W pierwszej dekadzie października 2020 r, dokonano odbioru oświetlenia  przy drodze 

gminnej  Salata – Muszczarz. Zadanie wykonała firma MAGRA z Końskich, za kwotę 48 480,45 

złotych. 

6. Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich pozytywnie rozpatrzył wniosek gminy Smyków  

na przejście dla pieszych przy remizie OSP w Królewcu. Jednocześnie Zarząd nie wyraził zgody 

na lokalizację  progu zwalniającego przy placu zabaw w Smykowie. 

7. W ostatniej dekadzie października firma Pro – Mar z Końskich naprawiła oświetlenie przy 

parkingu Urzędu Gminy w Smykowie. 

OSP 

1. Zarządu OSP Kozów  podpisał umowę na dostawę średniego samochodu rat-gaśniczego, 

firmy MAN,  za kwotę   870 840,00  zł. Ze względu na pandemię termin dostawy pojazdu  uległ 

przesunięciu do 31 stycznia 2021r. (Pierwotny termin to 15 listopada 2020 r.) 

2. Jednostka OSP Przyłogi otrzymała średni samochód ratowniczo-gaśniczy firmy IVECO. 

Wartość 808 725,00 zł. (dofinansowanie 800 tys. zł). Samochód jest wynikiem najwyższej 

frekwencji w województwie podczas drugiej tury wyborów prezydenckich w II edycji „Bitwy o wozy”  

3. Wszystkie jednostki OSP z gminy Smyków otrzymały dofinansowanie w kwocie  

6 100,00 zł. z WFOŚiGW w Kielcach na zakupu sprzętu i wyposażenia tj.: 

 OSP Kozów- wentylator, radiotelefon nasobny, 

 OSP Przyłogi - aparat powietrzny nadciśnieniowy, butla do aparatu powietrznego 

sygnalizator bezruchu, buty specjalne strażackie gumowe. 

http://bip.smykow.pl/dokumenty-do-pobrania


 OSP Miedzierza- ubranie specjalne trzyczęściowa (2 kurtki i spodnie), hełm strażacki, 

rękawice strażackie specjalne. 

 OSP Królewiec - bosak dielektryczny NUPLA, przenośny zbiornik na wodę  

o pojemności 2500 dm3, kombinezon ochronny na owady, ubranie specjalne strażackie 

2 komplety, nożyce dielektryczne. 

INNE  

 

1. Na przełomie października i listopada pracownicy urzędu wykonali inwentaryzację studni 

kanalizacyjnych na terenie sołectw Matyniów, Miedzierza, Smyków. 

2. W dniu 15 grudnia 2020r.  zostało wypłacone stypendium szkolne na łączną kwotę 

78 408,00  zł. Podstawą wypłaty były wnioski, które zostały złożone w terminie do 15 sierpnia 

2020r. Liczba wniosków to 99.  

 

3. Gmina Smyków wzięła udział w projekcie zorganizowanym przez Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego  pn. „Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenia drzew 

miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności   

w województwie świętokrzyskim” w ramach którego nasadzonych zostało 10 szt.  drzew 

gatunku Surmia (Katalpa) oraz  20 szt. krzewów gatunku Irga błyszcząca w miejscowości 

Strażnica, gmina Smyków. Nasadzenia zostały sfinansowane ze środków własnych 

województwa świętokrzyskiego. 

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOPS W SMYKOWIE MIĘDZY SESJAMI     

 

1. Zakończono nabór wniosków do Programu „Dobry start” popularnie zwanego 300+. Program 

polega na wypłacie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł. z przeznaczeniem na 

wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka – niezależnie od dochodów rodziny.   

W okresie od lipca – listopada wypłacono 524 świadczenia na kwotę 157 200 zł. Program  

w całości jest finansowany ze środków budżetu państwa.  

2. Zakończono nabór osób do  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej Potrzebującym  

w Podprogramie 2020. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie w okresie od 

01.12.2020r. do 15.12.2020r. prowadził dodatkową kwalifikację osób i rodzin spełniających 

warunki do skorzystania z pomocy w ramach  Programu.  

Zgodnie z ministerialnymi wytycznymi pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby  

i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1876) których 

dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  

z pomocy społecznej, tj.  

 1 542,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej  

 1 161,60 zł. dla osoby w rodzinie. 

Zakwalifikowano 143 rodziny z liczbą osób 332. Pierwszy transport żywności do gminy jest 

zaplanowany na I kwartał 2021r.   

3. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa Covid-19 wywołanej wirusem SARS-

CoV-2  uroczystość z okazji Mikołajek została zorganizowana w innej formie.  W dniu 18 

grudnia 2020r.  pracownicy Ośrodka dostarczyli do miejsca zamieszkania słodycze  



w postaci paczek dla 44 dzieci z terenu naszej gminy z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa zalecanych przez GIS. Dzieci zostały wytypowane przez pracowników 

socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie.   

4. Z tych samych względów również „Wieczór Wigilijny” dla osób starszych i samotnych  

z terenu Gminy Smyków odbył się w innej formie niż dotychczas. W dniu 21 grudnia 2020r.  

pracownicy Ośrodka dostarczyli do miejsca zamieszkania potrawy wigilijne dla 100 osób  

z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zalecanych przez GIS. Organizatorzy 

składają serdeczne podziękowania tym wszystkim którzy przyczynili się do przygotowania 

tej uroczystości. Ponadto Ośrodek realizuje bieżące zadania statutowe. 


