
INFORMACJA WÓJTA Z PRACY URZĘDU GMINY POMIĘDZY SESJAMI. 

(Sesja 17 września 2021 r.) 

 

INWESTYCJE  I PRZETARGI 

 

  1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Adamów, Piaski Królewieckie część pół-

nocna, etap IV” - Kontynuacja robót. 

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

walny 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 Żura-

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

 

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

część południowa” - Kontynuacja robót. 

 W terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku zgłoszono do odbioru częściowego wykonanie robót. 

Przewidywany termin zakończenia- 04.03.2022 rok. Koszt zadania inwestycyjnego brutto 

1 328 749,32 PLN. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inwestycje Liniowe „INVEST-LINE” Sp.  

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

  

 3. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Adamów, Piaski Królewieckie, etap VI 

Smyków - Ostre Górki- część południowa” - Kontynuacja robót. 

 W terminie do dnia 30 sierpnia 2021 roku zgłoszono do odbioru częściowego wykonanie robót. 

Przewidywany termin zakończenia- 04.03.2022 rok. Koszt zadania inwestycyjnego brutto 

1 067 627,70 PLN. Wykonawcą jest Zakład Usług Wodno Melioracyjnych "WOD-KOP" 

Zbroszczyk Stanisław , Mniów Partner: Zakład Usług Melioracyjno – Kanalizacyjnych Grze-

gorz Momot Smyków . 
 

4. Budowa klubu dziecięcego SMYKI w Królewcu. 

Opracowano projekt budowlany oraz złożono go do wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa 

Powiatowego w Końskich. Tuż po uzyskaniu pozwolenia ruszą prace budowlane. Przewidywany 

koszt budowy z wyposażeniem to około 1 095 000 złotych.  

UMOWY 

1. W dniu 30.08.2021 r. została podpisana umowa  z Narodowym Funduszem Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pt. „Wykonanie otworu poszu-

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

Przewidywany całkowity koszt dotacji na realizację przedsięwzięcia wynosi: 9 525 251,00 zł. 

Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania: 11.716.058,00 zł. 

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 30.09.2021 r.  
 

 

PROJEKTY i WNIOSKI 

 

1. W dniu 15.07.2021 r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                            

na zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Miedzierzy              

(gmina Smyków). Wartość dotacji 110 000,00 zł. Wartość całkowita zadania: 440.000,00 zł  

 

2.  Gmina Smyków w sierpniu br. złożyła wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej                          

w Przyłogach. Wartość netto zadania 2 075 000,00 zł, wnioskowana pożyczka w kwocie  

2 075 000,00 zł. Wartość umorzenia tej pożyczki to 50%. 



3.  Gmina Smyków w sierpniu br. złożyła dwa wnioski w ramach Rządowego Funduszu  

Rozwoju Dróg z realizacją w 2022 r.: 

- pierwszy wniosek na Przebudowę drogi gminnej Nr 382019T w miejscowości Piaski Króle-

wieckie. Wartość całkowita zadania to 242 303,70 zł, wnioskowane dofinansowanie  

193 842,00 zł (80%).  

- drugi wniosek na Remont drogi gminnej Nr 382007T relacji Salata-Muszczarz – Granica 

Gminy. Wartość całkowita zadania to 644 721,09 zł, wnioskowane dofinansowanie  

515 776,00 zł (80%). 

4. Gmina Smyków we wrześniu br. złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego  

w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” na zakup pomocy dydaktycznych dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy uczą się w Szkole Podstawowej  

w Miedzierzy i Królewcu. Łącznie takich uczniów w roku szkolnym 2021/2022 jest 62.  

Całkowita wartość projektu to 87 500,00, w tym dofinansowanie (80%) w kwocie  

70 000,00 zł, po 35 000,00 zł  dla każdej ze szkół.   

 

DROGI  
  

1. Wpłynęło 6 ofert  na  wykonanie zadania „Budowa drogi dojazdowej do pól w  Smykowie”. 

Cena najniższej 287 tys. złotych (odcinek 730 m.). Na w/w. zadanie gmina pozyskała dofinan-

sowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50 tys. zł 

 

OSP 

 

1. W sierpniu  Zarząd WFOŚ i GW w Kielcach  przyznał dofinansowanie na zadanie pt. ” Zakup sprzętu 

i wyposażenia dla jednostek OSP”. Cztery jednostki z naszej gminy otrzymają po 10 tys. złotych.  

Łączna kwota dofinansowania 40.000,00 zł.  Okres realizacji 30.11.2021 r. Umowy z jednostkami OSP 

zostaną podpisane we wrześniu 2021 r.  

 

2. W dniu 26 sierpnia 2021 gmina podpisano trójstronne  porozumienie  pomiędzy Gminą Smy-

ków, PSP Końskie i OSP Królewiec o włączeniu jednostki do krajowego systemu ratowniczo 

gaśniczego. Jest to trzecia jednostka z naszej gminy. 

 

3. Dwudziestu dwóch druhów z jednostek OSP z terenu gminu zostało przeszkolonych na  

kursie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, który zorganizowała i sfinansowała gmina Smyków 

– 12 tys. złotych 

 

INNE  

 

1. Dzięki współpracy Gminy Smyków z Kielecko - Ostrowieckim Ośrodkiem Wsparcia                                            

15 przedstawicieli organizacji pozarządowych wyjedzie na darmowe szkolenie w dniach   1-2 paździer-

nika 2021 r. w okolice Sandomierza.  

 

2. Szkoły Gminy Smyków otrzymały dotację celową na zakup podręczników i materiałów edu-

kacyjnych i ćwiczeniowych dla wszystkich uczniów klas od I do VIII szkół podstawowych                   

w roku szkolnym 2021/2022 Całkowita wysokość otrzymanej dotacji to 39 960,00 zł. Wydatek                                         

na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych jest pokrywany w 100% z otrzymanej 

dotacji.   

Ponadto Urząd realizuje bieżące zadania statutowe. 

 



 

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOPS W SMYKOWIE MIĘDZY SESJAMI     

 

1. Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym 2021/2022 

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń rodzinnych od 01.11.2021r.  i funduszu alimentacyjnym 

od 01.10.2021r. osoby są zobowiązane do złożenia nowych wniosków o ustalenie prawa do 

świadczeń . Obowiązują dochody za 2020 rok. Na dzień 10.09.2021r. wpłynęły: 

- 42 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 

- 4 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Wszystkie wnioski wpłynęły droga tradycyjną w formie papierowej. 

2. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie przystąpili do 

opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-

2025. 

Ponadto Ośrodek realizuje bieżące zadania statutowe. 

 


