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1.1.Procedura tworzenia strategii  

 Strategia rozwoju gminy przyjmuje w praktyce dwie postacie: niematerialną  

i materialną. Pierwsza z nich utożsamiana jest z rezultatem (produktem) zarządzania 

strategicznego, na który składają się procesy planowania strategicznego i wdrażania założeń 

strategii. W wyniku procesu planowania, strategia określa wizję rozwoju i cele w długim czasie 

oraz plan działań i metody, które posłużą do ich realizacji. W kontekście procesu wdrażania 

strategia nie tylko dostarcza ram dla podejmowanych na bieżąco decyzji. Jako przyjęty przez 

lokalne władze punkt odniesienia w zarządzaniu rozwojem gminy, stanowi przedmiot ciągłej 

oceny, np.: monitorowania jej realizacji, ewaluacji zasadności jej założeń, ich aktualizacji.  

W postaci materialnej strategia przyjmuje formę dokumentu. Dzięki jego opracowaniu, 

ustalenia przyjmują jednolitą formę i treść, co zmniejsza ryzyko ich nietrafionych interpretacji 

oraz uwiarygodnia plany rozwoju przed mieszkańcami i innymi interesariuszami, w tym 

podmiotami zewnętrznymi (instytucjami, inwestorami itd.). Tym samym tworzy ona ramy 

rozwoju lokalnego, na podstawie których mieszkańcy lub inwestorzy mogą wstępnie 

zweryfikować zbieżność (lub stwierdzić sprzeczność) własnych planów, inicjatyw lub 

inwestycji z ustaleniami samorządu gminy, co może zaważyć na ich realizacji. Spisanie strategii 

w formie dokumentu umożliwia również promocję jej założeń oraz proponowanych rozwiązań 

rozwojowych. Dzięki temu łatwiej kreować nowe działania, pozyskiwać partnerów 

realizacyjnych i zawierać stosowne porozumienia, a także aplikować  o zewnętrze środki 

finansowe. Tak rozumiana strategia rozwoju (zarówno jako produkt   

i przedmiot zarządzania strategicznego, jak i narzędzie rozpowszechniania i wdrażania działań), 

jest podstawą do kreowania i ciągłego wzmacniania rozwoju społecznego, ekonomicznego  

i przestrzennego własnej wspólnoty samorządowej. Stanowi zatem o prawdziwie strategicznej 

i kreacyjnej roli lokalnych władz samorządowych – inaczej niż w przypadku, gdy obierają one 

postawę wyłącznie sprawnego administratora, ograniczając się do właściwego wykonywania 

obowiązków prawnych, gospodarowania zasobami czy prowadzenia dobrze zorganizowanego 

urzędu, niezbędnego do wypełniania nałożonych zadań. 
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STRATEGIA 

- KIERUNKU ROZWOJU GMINY I ZABEZPIECZAJĄCA JEGO CIĄGŁOŚĆ 

- PODSTAWA DO WNIOKOWANIA O FINANSOWANIE 

- WYMIAR INTEGRACYJNY 

 

 

 

MATERIALNA (DOKUMENT) 

NIEMATERIALNA (PROCESY:                           

PLANOWANIE STRATEGICZNE 

+WDRAŻANIE STRATEGII) 

 

 

 

PODSTAWA KIEROWANIA ROZWOJU 

 

Decyzja o tym, jaką rolę i jakie funkcje będzie pełnić strategia rozwoju w procesie zarządzania 

strategicznego należy w szczególności do władz lokalnych. Powinna ona stanowić odpowiedź 

na potrzeby i możliwości prowadzenia procesu planowania i realizacji strategii. Te z kolei, jak 

i sama decyzja, ugruntowane są w dominującym stopniu przez podejście władz do zarządzania 

rozwojem gminy. Rekomendowanym sposobem przygotowania strategii jest model 

partycypacyjno-ekspercki, w którym analizy statystyczne i strategiczne są wynikiem prac 

zewnętrznych specjalistów, ale stanowią wraz z innymi materiałami bazę dla prac społecznego 

zespołu ds. opracowania strategii, powołanego przez władze samorządowe gminy (które są 

również częścią tegoż zespołu). Jest to podejście trudne, zmuszające z jednej strony do „sztuki 

wyboru”, a z drugiej do osiągnięcia konsensusu przez różne, lokalne grupy interesariuszy; 

jednocześnie całość musi być akceptowalna dla władz samorządowych. Podejście to daje 

największe prawdopodobieństwo włączania się w procesy rozwojowe partnerów lokalnych 

i efektywnej realizacji strategii. 
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1.2. Rola strategii oraz wynikające z niej funkcje 

 Nie istnieje jedna, pełna odpowiedź na pytanie o rolę i funkcje strategii rozwoju  

w procesie zarządzania rozwojem gminy. Wynika ona z konkretnego zapotrzebowania  

identyfikowanego przez lokalne władze oraz możliwości prowadzenia procesu planowania 

strategicznego. W generalnym ujęciu wyróżnia się jednak trzy podstawowe obszary 

determinujące rolę strategii: kierunkowanie polityki rozwoju gminy, pozyskiwanie środków 

zewnętrznych oraz wymiar integracyjny strategii.  

 

Pierwszą z ról stanowi kierunkowanie polityki rozwoju gminy w danym czasie oraz 

zabezpieczenie ciągłości jej realizacji. W tych ramach do najważniejszych funkcji strategii 

należą m.in.: hierarchizowanie celów, ustalenie metod, za pomocą których będą realizowane 

ograniczenia kosztów wynikających z ciągłego podejmowania decyzji bez ustalonego planu 

długoterminowego. W przypadku zorientowania strategii rozwoju gminy na konkretne 

wyzwania, do jej zastosowań należy zaliczyć również: ograniczenie ryzyka rezygnacji  

z planów, wynikającego ze zmiany uwarunkowań rozwoju, za pomocą wypracowanych 

scenariuszy i wariantów lub koordynowanie działań w kilku obszarach na rzecz 

przeciwdziałania barierom rozwoju w danym obszarze problemowym.  

  

Drugą ważną rolą strategii jest wykorzystanie dokumentu, jako podstawy do wnioskowania  

o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, by zrealizować konkretne inwestycje. W tym 

wypadku dokument może być wskazywany, jako podstawa w składanych wnioskach  

o dofinansowanie interesujących gminę inwestycji i działań, jako niezbędnych bądź istotnych 

z perspektywy realizacji długofalowej polityki rozwoju.  

 

Trzecia podstawowa rola strategii związana jest z jej wymiarem integracyjnym. Główne 

funkcje z niej wynikające to m.in. integracja lokalnej wspólnoty samorządowej wokół procesu 

formułowania strategii i jej realizacji, otwarcie pola publicznej dyskusji i budowy kompromisu 

wśród lokalnej społeczności wokół kierunku rozwoju gminy, utworzenie podstawy do kontroli 

przestrzegania wspólnych ustaleń czy wreszcie stworzenie możliwości do wspólnego 

poznawania i doskonalenia procesu zarządzania rozwojem gminy. 
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1.3. Harmonogram prac  

 

Podstawy do sporządzania strategii rozwoju gminy określają w szczególności: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

 ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko. 

 

Przepisy wskazują czynności, jakie należy wykonać w trakcie procesu sporządzania strategii, 

ale nie regulują kolejności ich wykonania. Procedura powinna tworzyć logiczny ciąg 

następujących po sobie zdarzeń, tak, aby każda z przewidzianych czynności mogła być 

w pełni przeprowadzona. Zgodnie z art. 10f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 

ustawodawca powierzył radzie gminy uprawnienie do określenia szczegółowego trybu 

sporządzenia projektu strategii rozwoju gminy. W tym celu rada gminy podejmuje odpowiednią 

uchwałę. Realizacja procedury kończy się podjęciem przez radę gminy uchwały o przyjęciu 

strategii do realizacji. 

 

Lp. ZADANIE TERMIN 

ETAP I – OPRACOWANIE DIAGNOZY SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ  

I PRZESTRZENNEJ DLA GMINY SMYKÓW  

1. 
Powołanie zespołu do spraw opracowania „Diagnozy społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej dla Gminy Smyków” 

II kwartał 2022r. 

2.  
Przygotowanie scenariusza „Diagnozy społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej dla Gminy Smyków” 

II kwartał 2022r. 

3. 
Przygotowanie harmonogramu pracy Zespołu do spraw 

opracowania Diagnozy 

II kwartał 2022r. 

4. 

Opracowanie konceptualizacji badań ankietowych dotyczących 

poziomu rozwoju Gminy Smyków; 

 Ankieta do badań społecznych w Gminie Smyków; 

 

II kwartał 2022r. 

5. Opracowanie ankiety do badań społecznych II kwartał 2022r. 

6. 
Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców 

Gminy; redystrybucja i zebranie ankiet 

II kwartał 2022r. 
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Lp. ZADANIE TERMIN 

7. Opracowanie i analiza ankiet II kwartał 2022r. 

8. 

Zebranie informacji i materiałów niezbędnych do opracowania 

Strategii, a będących w posiadaniu Urzędu Gminy Smyków: 

- posiadanych ocen realizacji poprzedniej Strategii, ze 

szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych i wykonanych 

lub niewykonanych zadań inwestycyjnych, 

 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Smyków, 

 Schematu Organizacyjnego Urzędu Gminy Smyków, 

 Sprawozdań z wykonania budżetu za 2019, 2020 i 2021 

rok, 

 Uchwała budżetowa Gminy Smyków na 2022r., 

 Rocznych sprawozdań o nadwyżce/deficycie za lata 

2019, 2020 i 2021, 

 Rocznych sprawozdań o stanie zobowiązań za lata 2019, 

2020 i 2021, 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030, 

Innych posiadanych informacji, analiz i ocen dotyczących 

Gminy Smyków. 

 

II kwartał 2022r. 

9. 

Opracowanie poszczególnych rozdziałów do „Diagnozy 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla Gminy Smyków”. 

 

III kwartał 2022r. 

ETAP II – OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY SMYKÓW  

NA LATA 2023-2030 

10. 

Powołanie zespołu ds. opracowywania „Strategii Rozwoju 

Gminy Smyków na lata 2023-2030” przez Centrum Kreacji 

i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o. 

III kwartał 2022r. 

11. Przygotowanie harmonogramu prac zespołu projektowego III kwartał 2022r. 

12. 
Przygotowanie scenariusza „Strategii Rozwoju Gminy Smyków 

na lata 2023-2030” 

III kwartał 2022r. 

13. 
Powołanie zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Gminy 

Smyków na lata 2023-2030” przez Wójta Gminy Smyków 

III kwartał 2022r. 

14. 
Akceptacja harmonogramu prac zespołu projektowego przez 

Wójta Gminy Smyków 

III kwartał 2022r. 

15. Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 III kwartał 2022r. 

16. 
Wypracowanie WIZJI i MISJI Gminy Smyków; 

 Cele strategiczne (obszary rozwojowe), 

III kwartał 2022r. 
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Lp. ZADANIE TERMIN 

 Cele operacyjne oraz proponowane kierunki działań. 

Zgodność ze strategicznymi dokumentami krajowymi 

i województwa świętokrzyskiego. 

17. 

Zebranie propozycji zadań inwestycyjnych i społecznych 

Gminy Smyków na lata 2023-2030 w podziale: 

1. Zadania strategiczne; 

1.1. Inwestycyjne, 

1.2. Społeczne, 

2. Zadania operacyjne sołectw; 

2.1. Inwestycyjne, 

2.2. Społeczne, 

3. Zadania do realizacji w ramach SRG, 

4. Zadania do realizacji w ramach PPP. 

 

III kwartał 2022r. 

18. 

Spotkanie zespołów projektowych z Wójtem Gminy Smyków 

i kierownikami Referatów Urzędu Gminy Smyków  

Wizja lokalna Gminy: instytucje, infrastruktura techniczna 

i społeczna, zabytki, przedsiębiorstwa, etc.  

 

III kwartał 2022r. 

19. 
Redakcja poszczególnych rozdziałów „Strategii Rozwoju 

Gminy Smyków na lata 2023-2030” 

IV kwartał 2022r. 

20. 

Organizacja konsultacji społecznych - zgodnie z art. 30 ust. 1 

ustawy o i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) 

oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1057) 

1. Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 oraz 

poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie 

przedmiotowego projektu. 

2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 

podlega konsultacjom z: 

1) mieszkańcami gminy Smyków, 

2) lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,  

w szczególności z działającymi na terenie gminy Smyków,  

w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, 

3) sąsiednimi gminami,  

IV kwartał 2022r. 
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Lp. ZADANIE TERMIN 

4) Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie. 

3. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 

podlega zaopiniowaniu przez: 

1) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w zakresie sposobu 

uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania 

i prowadzenia polityki przestrzennej określonych w strategii 

rozwoju województwa, 

2) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  

w zakresie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. 

21. 

Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na 

lata 2023-2030” zostaną przeprowadzone w trybie art. 6 ust. 3-6 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także (jeżeli 

okaże się to konieczne) art. 39 ustawy o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko.  

 

IV kwartał 2022r. 

22. 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko projektu Strategii, w tym przygotowanie wniosku 

o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3.10.2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze 

zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Kielcach w sprawie konieczności /lub jej braku sporządzenia 

prognozy oddziaływania na środowisko, uwzględnienie 

ewentualnych uwag w Strategii oraz przeprowadzenie 

wymaganych konsultacji społecznych. 

 

IV kwartał 2022r. 

23. 
Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności 

i efektywności realizacji Strategii. 

IV kwartał 2022r. 

24. 

Przedłożenie projektu Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Kielcach, Zarządowi Województwa 

Świętokrzyskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu 

uwzględniania ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania 

IV kwartał 2022r. 
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Lp. ZADANIE TERMIN 

i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 

określonych w Strategii Rozwoju Województwa.  

(Zarząd ma 30 dni) 

 

25. 

Przyjęcie przez Radę Gminy Smyków w drodze uchwały 

„Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”, 

poprzedzone prezentacją Strategii na Komisjach Rady Gminy. 

IV kwartał 2022r. 
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2.1. Położenie 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. 

Mapa 1 . Położenie gminy Smyków w powiecie koneckim. 

Źródło: Raport o Stanie Gminy Smyków za 2021r. 

Mapa 2. Położenie gminy Smyków w województwie świętokrzyskim. 

 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Smyków 
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Gmina Smyków leży na terenie mezoregionów fizjograficznych: 

❖ Płaskowyżu Suchedniowskiego, który zajmuje niemal cały teren gminy. Płaskowyż wchodzi 

w skład makroregionu Wyżyny Kieleckiej, poprzedzającej Góry Świętokrzyskie. 

Charakteryzuje się masywnymi piaskowcami dolnotriasowymi. 

❖ Wzgórz Opoczyńskich, zajmujący niewielką część gminy od strony północnej. Wzgórza, 

należą do Wyżyny Przedborskiej, zbudowane są ze skał jurajskich, które tworzą tu dwie 

antykliny. Rozdzielone są kredową synklina. 

 

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. 

Tabela 1. Wykaz sołectw w gminie Smyków. 

Wykaz sołectw w gminie Smyków  

oraz ich powierzchnia (w ha) 

L.p. 
Sołectwo Pow. w ha 

1. Adamów 
3,72 

2. Cisownik 
5,24 
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3. Królewiec 
5,99 

4. Miedzierza 
11,56 

5. Matyniów 
3,16 

6. Przyłogi 
6,95 

7. Smyków 
4,98 

8. Stanowiska 
2,81 

9. Trawniki 
0,85 

10. Wólka Smolana 
12,59 

11. Salata 
2,18 

12. Kozów 
2,08 

OGÓŁEM 62,11 

 

Źródło: Raport o Stanie Gminy Smyków za 2021r. 

 

2.2. Demografia 

 

Tabela 2. Ludność w gminie Smyków z podziałem na kobiety i mężczyźni w lat 

ach 2018-2020 

Ludność w gminie Smyków z podziałem na kobiety i mężczyźni  

w latach 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Kobiety 1 929 1 925 1 911 

Mężczyź

ni 
1 944 1 952 1 929 

Ogółem 
3 873 

mieszkańców 

3 877 

mieszkańców 
3 840 mieszkańców 

Źródło: Raporty o Stanie Gminy Smyków za 3 ostatnie lata. 
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Gmina Smyków ma 3.840 mieszkańców, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. 

Poziom liczby mieszkańców jest stały, zmiany, które występują szczególnie zależne są od 

liczbą zgonów i urodzeń. 

Tabela 3. Liczba zgonów i urodzeń  w gminie Smyków w latach 2019-2021 

Rok 2019 2020 2021 

Zgony 

37 osób 

(w tym 15 mężczyzn  

i 22 kobiety) 

46 osób 

(w tym 27 

mężczyzn i 19 

kobiety) 

48 osób 

(tym 27 mężczyzn i 21 

kobiet) 

Urodzenia 

37 dzieci 

(w tym 14 chłopców 

 i 23 dziewczynki) 

35 dzieci 

(w tym 16 

chłopców 

 i 19 dziewczynki) 

 

32 dzieci 

(w tym 20 chłopców i 12 

dziewczynki) 

 

Źródło: Raporty o Stanie Gminy Smyków za 3 ostatnie lata. 

 

2.3. Kultura i edukacja 

 KULTURA 
 

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 gminy. 

W roku 2020 ukazały się trzy wydania kwartalnika - gazety gminnej SMYKÓW-NASZA 

GMINA, w którym zamieszczane są informacje na temat wydarzeń w gminie. Na podstawie 

umowy z Wydawnictwem Starpress Sp. z o. o. w roku 2020 ukazało się 1 wydanie 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 

wojewódzkim, 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. 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie jest samorządową instytucją kultury, której 

obszarem działania jest gmina Smyków. Posiada osobowość prawną, wpis do rejestru instytucji 

kultury.  Biblioteka współdziała w upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury na ternie gminy, 

służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa. 

Źródłem finansowania działalności instytucji kultury jest przede wszystkim dotacja  

z budżetu Gminy oraz dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

(biblioteka corocznie składa wniosek do Programu Wieloletniego „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. 

Czytelnicy Biblioteki to dzieci i młodzież szkolna, studenci, osoby dorosłe pracujące 

zawodowo, bezrobotni oraz emeryci z terenu gminy Smyków i nie tylko. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie ma swoją siedzibę od 2011 roku w Smykowie,  

w budynku wielofunkcyjnym na piętrze. Budynek przystosowany jest do obsługi osób 

starszych i niepełnosprawnych (schodołaz, domofon, udogodnienia w środku budynku). 

Zmiana siedziby znacznie przyczyniła się do wzrostu frekwencji czytelniczej oraz 

podwyższenia wszystkich wskaźników bibliotecznych. W Bibliotece znajduje się czytelnia 

internetowa i kącik dla najmłodszych czytelników, ponadto jest możliwość zamówienia książek 

i zrobienia rezerwacji (telefonicznie, mailowo) a także działa książka na telefon dla osób 

starszych.  Jako jedyna biblioteka w powiecie koneckim posiadamy wrzutnie na książki 

zamontowaną przed budynkiem placówki służącą do zwracania samodzielnie książek przez 

całą dobę.        

GBP w Smykowie formy pracy z czytelnikiem: 

- corocznie tydzień ferii zimowych dla dzieci  (zajęcia feryjne + teatr), 

- maj miesiąc otwarty dla czytelników – w tym czasie odbywają się lekcje, spotkania, warsztaty 

w bibliotece dla różnych grup wiekowych, 

- konkursy,  

- warsztaty świąteczne, 

- spotkania autorskie, 

- akcja ogólnopolski tydzień czytania dzieciom, 
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- stoiska promocyjne biblioteki - promocja biblioteki podczas festynów i imprez gminnych, 

powiatowych, 

- pomoc przy organizacji imprez gminnych. 

GBP w Smykowie współpracuje z: 

- Gmina Smyków,  

- Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Smyków, 

- LGD „ U Źródeł”, 

- Prywatnym Muzeum Ludowym w Adamowie, 

- Szkołami Podstawowymi z terenu gminy Smyków, 

- Przedszkolem w Smykowie.  

Księgozbiór Biblioteki według stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:                          

do dyspozycji czytelników jest księgozbiór liczący ogółem  18 843 woluminów, jest on 

uzupełniany na bieżąco w ciągu roku. Przy zakupie nowości wydawniczych brane są pod uwagę 

zapotrzebowania czytelnicze. W 2021 roku księgozbiór placówki powiększył się o 717 

woluminów, w tym zakup własny to 413 książek, dotacja MKiDN to 272 książki oraz 32 książki 

stanowiły pozyskane dary.  

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie zarejestrowała 413 aktywnych 

czytelników, odnotowała ogółem 4 095 odwiedzin, wypożyczyła na zewnątrz 4 924 woluminy 

oraz na miejscu w czytelni biblioteka udostępniła 1 110 woluminów.  

 SPORT I 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 

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

Tabela 4. 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 

Źródło: Raport o Stanie Gminy Smyków za 2021r. 

W 2021 roku Gmina Smyków prowadziła następujące placówki oświatowe : 

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

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

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

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

















„Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030” 
 

 
26 

 

Tabela 5. Szkoła Podstawowa w Miedzierzy. 

L.p. Oddział Liczba oddziałów 

Liczba uczniów wg 

stanu na 30.09.2021r. 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

1 „0” 1 23 

2 I I 1 10 

3 III 1 11 

4 I III 1 11 

5 I  IV 1 17 

6 V 1 9 

7 VI 1 9 

8 VII 1 9 

9 VIII 1 20 

RAZEM 119 

Źródło: Raport o Stanie Gminy Smyków za 2021r. 
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Tabela 6. Szkoła Podstawowa w Królewcu. 

L.p. Oddział Liczba oddziałów 

Liczba uczniów wg 

stanu na 30.09.2021r. 

1 „0” 1 18 

2 I I 1 24 

3 I II 1 16 

4 I III 1 16 

5 I IV 1 24 

6 V 1 20 

7 VI 1 6 

8 VII 2 29 

9 VIII 2 36 

RAZEM 189 

Źródło: Raport o Stanie Gminy Smyków za 2021r. 

 

Tabela 7. Przedszkole w Smykowie. 

L.p. Liczba oddziałów Liczba dzieci wg   

 stanu na  30.09.2021r. 

1 3 75 

Ogółem 75 

Źródło: Raport o Stanie Gminy Smyków za 2021r. 
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Tabela 8. Punkt Przedszkolny w Miedzierzy. 

L.p. Liczba oddziałów 

Liczba dzieci wg stanu 

na 30.09.2021r. 

1 1 17 

Ogółem 17 

Źródło: Raport o Stanie Gminy Smyków za 2021r. 

2.4. Gospodarka i Rynek pracy 

 

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 2020 r. w systemie 

regon zarejestrowanych było 193 podmiotów gospodarczych. 
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Tabela 9. Liczba bezrobotnych w gminie Smyków. 

GMINA SMYKÓW – LICZBA BEZROBOTNYCH 

Rok Liczba 

bezrobotnych 

ogółem 

W tym 

kobiety 

Zwolnieni z przyczyn 

dotyczących zakładu 

pracy 

Z 

prawem 

do 

zasiłku 

W 

wieku 

18-44 

lat 

Bez pracy 

powyżej 

12-m-cy 

2019 160 98 6 54 111 43 

2020 178 94 5 47 122 73 

2021 130 74 3 39 90 49 

na dzień 

31.03.2022 r 

129 
65 3 45 87 40 

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

Tabela 10. Bezrobotni w podziale na gminy. 

Stan na dzień 31.03.2022 r. 

Nazwa 

Gminy 

Liczba 

bezrobotnych 

ogółem 

W tym 

kobiety 

Zwolnieni z przyczyn 

dotyczących zakładu 

pracy 

Z 

prawem 

do 

zasiłku 

W 

wieku 

18-44 

lat 

Bez 

pracy 

powyżej 

12-m-cy 

Fałków 99 59 0 36 64 33 

Gowarczów 203 104 6 56 130 81 

Końskie 1151 677 32 282 724 432 

Radoszyce 334 188 6 96 201 125 

Ruda 

Maleniecka 
118 62 8 37 63 37 

Słupia 

Konecka 
61 36 1 17 43 26 

Smyków 129 65 3 45 87 40 

Stąporów 707 403 55 139 418 344 

Razem 2 802 1 594 111 708 1 730 1 118 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Końskich 

 

2.5. Ochrona środowiska 

 

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. Z tego obszar o powierzchni; 

530,4 ha objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą Nr 
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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, 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. 

 

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), 
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 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 

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

Ujęcie posiada pozwolenia wodnoprawne ważne do 31 grudnia 2036 r. 

 

Woda pod względem jakościowym podlega stałemu monitoringowi przez Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich oraz monitoringowi wykonywanemu przez Gminę 

Smyków. Badania fizyko - chemiczne i bakteriologiczne w ramach monitoringu kontrolnego 

przeprowadza Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Skarżysku Kamiennej,  

a badania fizyko - chemiczne i bakteriologiczne w ramach monitoringu przeglądowego 

przeprowadza Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach. 

Długość sieci wodociągowej bez przyłączy na dzień 31 grudzień 2020 r. wyniosła 68,83 

km Sieć wykonana jest z rur PCV Ø 90, Ø 110, Ø 160mm, pracuje w układzie pierścieniowym  

i rozgałęźnym. Na dzień 1 stycznia 2021 r. istniało 1248 przyłączy do sieci wodociągowej,  

a na dzień 31 grudnia 2021 r. 1271 przyłączy. 

W 2021 r doszło do 15 awarii sieci wodociągowej. Awaryjność sieci wodociągowej 

spowodowana była wadami materiałowym i wykonawczymi. 

W 2021 r. wydobyto 144 542,00 m3 wody. 
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Stopień skanalizowania Gminy Smyków wynosi 45% w stosunku do ogólnej liczby 

mieszkańców, a całkowita długość sieci bez przyłączy na dzień 31 grudzień 2021 r wynosiła 

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 2021 r. istniało 541 przyłączy do 

sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2021 r. 548 przyłączy. 

Ścieki przepompowywane są na oczyszczalnie ścieków w Miedzierzy pracującej  

w oparciu o reaktory biologiczne SBR z technologią niskoobciążonego osadu czynnego ze 

stabilizacją biomasy oraz biologiczną denitryfikacją i defosfatacją. Obecnie przepustowość 

oczyszczalni wynosi 300m3/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 2021 r doszło do 14 awarii sieci 

kanalizacyjnej. Główne przyczyny awarii na sieci kanalizacyjnej to jej niedrożność 

spowodowana wprowadzeniem do kanalizacji wraz ze ściekami zanieczyszczeń. W 2021 r. 

oczyszczono 53 540,00 m3 ścieków. 

W 2021 roku na terenie Gminy Smyków prowadzone były przedsięwzięcia w zakresie 

zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków m.in. ; 

 monitoring jakości produkowanej wody, 

 monitoring pracy stacji uzdatniania wody, 

 kontrola stanu plomb, wymiana wodomierzy uszkodzonych (łącznie 272)  dla których 

upłynął okres legalizacji, 

 remont, konserwacja oraz wymiana nieszczelnych hydrantów i zasuw w ramach 

prowadzonych prac na sieci wodociągowej, 

 wymiana awaryjnych odcinków sieci i przyłączy wodociągowych,  

 kontrola ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych, 

 czyszczenie, naprawa przepompowni ścieków, wymiana uszkodzonych pomp,   

 uszczelnianie sieci oraz studni kanalizacji sanitarnej w celu wyeliminowania zjawisk 

infiltracji,  



„Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030” 
 

 
33 

 

 monitoring pracy przepompowni i oczyszczalni ścieków. 

Dla krajobrazu gminy Smyków szczególnie charakterystyczna jest rozciągająca się  

z płd. - wsch. na płn. - zach. dolina rz. Czarnej Taraski otoczona pasmami wzniesień pokrytych 

lasami. Na niezalesionych fragmentach  wzgórz,  w  rejonie  Stanowisk,  Przyłogów,  Cisownika  

czy  Pokoradza i Smykowa jest kilka atrakcyjnych miejsc widokowych, mogących służyć jako 

atrakcja turystyczna. 

 

Gmina Smyków zakwalifikowana jest do strefy świętokrzyskiej. Poniższa tabela przedstawia 

klasy poszczególnych zanieczyszczeń powietrza dla strefy świętokrzyskiej, w tym Gminy 

Smyków. 

 

Ocena stanu powietrza 

 

Tabela 11. Stan powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Nazwa 

strefy  

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona zdrowia ludzi 

SO2 NO2 CO C6H6 O2 

PM

10 
Pb As Cd O3 Ni BaP 

Strefa 

świętokr

zyska  

A A A A A, D2 C A A A A C C 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie oceny jakości powietrza w województwie świętokrzyskim  w 2016 roku. 

Podsumowując wyniki oceny rocznej i klasyfikacji stref dla kryterium ochrony zdrowia ludzi 

strefa święto-krzyska uzyskała klasę C z powodu przekroczeń ponad dopuszczalną częstość 

stężeń 24-godzinnych pyłu PM10, przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz 

przekroczenia poziomu docelowego ozonu. 

Negatywne oddziaływanie na środowisko niesie ze sobą emisja komunikacyjna, która 

najbardziej odczuwalna jest w pobliżu dróg charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu 

kołowego. Na terenie Gminy Smyków głównymi źródłami są odcinki drogowe, w tym droga 

krajowa nr 74. 

Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi w związku z ruchem samochodowym są: 

❖ tlenek i dwutlenek węgla, 
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❖ węglowodory, 

❖ tlenki azotu, 

❖ pyły zawierające metale ciężkie, 

❖ pyły ze ścierania się nawierzchni dróg i opon samochodowych. 

Gospodarowanie wodami 

 

Analizowany obszar znajduje się w dorzeczu rzeki Pilicy. Gmina Smyków w większości 

położona jest w zlewni rzeki Czarna Taraska. Rzeka wraz z bezimiennymi dopływami jest 

lewobrzeżnym dopływem rzeki Czarnej Malenieckiej (prawobrzeżny dopływ Pilicy), która 

przepływa wzdłuż północnej granicy gminy. Rzeka Czarna Taraska posiada charakter rzeki 

nizinnej o szerokiej dolinie. W centralnej części gminy Smyków tworzy rozległe obszary 

podmokłe, bagienne i torfowiskowe. W południowozachodniej części gminy przepływa rzeka 

Kozówka, prawobrzeżny dopływ Plebanki (będącej również lewobrzeżnym dopływem rzeki 

Czarnej Malenieckiej). 

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

(w północnej części gminy) występują tereny podmokłe. 

Na omawianym obszarze brak jest większych zbiorników wodnych i stawów pochodzenia 

naturalnego i sztucznego. Najbliższym zbiornikiem jest zalew Sielpia znajdujące się przy 

północno-zachodniej granicy Gminy Smyków, na terenie Gminy Końskie.  

Zasilanie cieków na terenie podległym analizie ma charakter gruntowo-śnieżno-deszczowy. 

Spływ wód odbywa się w kierunku północno-zachodnim, zgodnie z biegiem naturalnego cieku 

Czarna. 

Reasumując warunki hydrogeologiczne i hydrologiczne na analizowanym terenie gminy 

Smyków, są korzystne - wody gruntowe występują poniżej 1,5 m p.p.t, za wyjątkiem terenów 

den rzecznych (rzeka Czarna, Czarna Taraska) gdzie wody gruntowe występują od 0 do 1,5 m 

p.p.t. Wg Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 

(ISOK) na terenie Gminy Smyków nie występują obszary zagrożenia powodziowego. 

 

Obszar gminy znajduje się na terenie występowania 4 Jednolitych Części Wód 

Powierzchniowych (w tym Rzecznych JCWP oraz odpowiadających im Zlewni JCWP): 

• JCWP RW20009254451 Czarna Maleniecka od Krasnej do wypływu ze Zb. Sielpia  
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o długości 11,26 km, zlewnia o pow. 42,46 km2; 

• JCWP RW20006254469 Plebanka o długości 33,68 km, zlewnia o pow. 101,71 km2; 

• JCWP RW20006254449 Czarna Taraska o długości 36,02 km, zlewnia o pow. 112,04 km2; 

• JCWP RW20005216292 Wierna Rzeka od Źródeł do Kalisza o długości 88,14 km, zlewnia 

o pow. 223,85 km2. 

 

Poniższa tabela prezentuje ocenę Jednolitych Części Wód Powierzchniowych będących  

w obrębie Gminy Smyków na podstawie badań Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

 

Tabela 12. Wyznaczone cele środowiskowe dla JCWP na terenie gminy Smyków. 

Nazwa i kod JCWP Cel środowiskowy 
Ryzyko osiągnięcia 

celów środowiskowych 

 

Czarna Maleniecka 

od Krasnej do wy-

pływu ze Zb. Sielpia 

RW20009254451 

Co najmniej dobry stan/potencjał 

ekologiczny,  

dobry stan chemiczny 

Niezagrożona 

Plebanka 

RW20006254469 

 

Co najmniej dobry stan/potencjał 

ekologiczny, dobry stan chemiczny 

Niezagrożona 

 

Czarna Taraska 

RW20006254449 

 

Co najmniej dobry stan/potencjał 

ekologiczny, 

dobry stan chemiczny 

Niezagrożona 

 

Wierna Rzeka od 

Źródeł do Kalisza 

RW20005216292 

Dobry i powyżej dobrego stan 

ekologiczny, dobry stan chemiczny 
Niezagrożona 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pilicy. 

Obszar Gminy Smyków znajduje się na terenie występowania następujących Jednolitych Części 

Wód Podziemnych (JCWPd): 

• JCWPd nr 85, PLGW200085 o powierzchni 2397 km2; 
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• JCWPd nr 101, PLGW2000101 o powierzchni 1625,4 km2. 

Tabela 13. Wyznaczone cele środowiskowe dla JCWPd na terenie gminy Smyków. 

Kod JCWPd Cel środowiskowy 
Ryzyko osiągnięcia 

celów środowiskowych 

 

PLGW200085 

 

Stan JCWPd dobry, 

dobry stan chemiczny 

Niezagrożona 

PLGW2000101 

 

Stan JCWPd słaby,  

dobry stan chemiczny 

Zagrożona 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pilicy. 

Zasoby przyrodnicze 

Priorytetem realizowanych przedsięwzięć, na terenie gminy Smyków, dotyczących 

ochrony środowiska jest przede wszystkim zachowanie najbogatszych pod względem 

krajobrazowym i przyrodniczym, obszarów oraz terenów i obiektów przyrody ożywionej  

i nieożywionej. Na terenie gminy Smyków znajdują się następujące obszary prawnie chronione: 

• Obszar Chronionego Krajobrazu - Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu, 

• Obszary Natura 2000 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Czarnej” 

(PLH260015). 

KONECKO – ŁOPUSZNIAŃSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Ustanowiony został Rozporządzeniem Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 

r. i obejmuje w całości obszar o powierzchni 98 287 ha. Funkcjonowanie Konecko-

Łopuszniańskiego Obszaru Chronio-nego Krajobrazu reguluje uchwała nr XXXV/616/13 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 wrze-śnia 2013 r. dotycząca wyznaczenia Konecko-

Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3308.). W ramach 

obszaru szczególną ochroną objęto wody podziemne i powierzchniowe. Obszar obejmuje całą 

gminę Smyków. Jego charakterystyczną cechą są rozległe kompleksy leśne o charak-terze 

naturalnym z wielogatunkowymi drzewostanami z przewagą jodły i sosny oraz z domieszką buka, 

grabu, świerka i dębu, a także siedliska borowe i suche sosnowe bory chrobotkowe, porastające 

szczyty wydm i luźne piaski. W dolinach rzek występują łęgi z jesionami i olszą. Rosną tu m.in. 
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takie gatunki, jak: wawrzynek wilczełyko, wielosił błękitny, zawilec wielokwiatowy, pełnik 

europejski, pomocnik baldaszkowy, gęsiówka szorstowłosista. Faunę reprezentuje głównie 

zwierzyna łowna: dzik, sarna, jeleń, a ptactwo: bocian czarny i łabędź niemy. 

SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000 „DOLINA CZARNEJ” 

 Powołany decyzją komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy 

dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie 

dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako 

dokument nr C (2010)9669) (2011/64/UE). Obszar ochrania naturalne koryto rzeki Czarnej,  

w tym lasy łęgowe, zarośla wierzbowe, olszyny źródliskowe i łęgi olszowo-jesionowe, a także 

torfowiska, łąki trzęślicowe i rozlewiska wodne. Są one miejscem bytowania wielu gatunków 

zwierząt i roślin, w tym bobra, wydry i trzepli zielonej. Na obszarze tym stwierdzono także 

występowanie 10 gatunków bezkręgowców z czerwonej listy gatunków zagrożonych 

wyginięciem. Zlokalizowany w północnej części gminy. 

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 r. (poz. 1561) został ustanowiony plan zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015. PZO został następnie zmieniony dwoma 

zarządzeniami zmieniającymi zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015: 

- Zarządzenie z dnia 31 grudnia 2014 r. (poz. 257), 

- Zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2016 r. (poz. 1291). 

We wskazanym powyżej planie zadań ochronnych (PZO) zidentyfikowane zostały istniejące 

i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony  

w obszarach Natura 2000, cele działań ochronnych, działania ochronne ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, wskazania do zmian w istniejących 

planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń, 

niezbędne dla utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin 

i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 
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Energia Słoneczna 

Gmina Smyków znajduje się w korzystnej strefie potencjalnego wykorzystania energii 

słonecznej. Średnio-roczna suma promieniowania słonecznego wynosi ok. 1100 kWh/m2/rok. 

Średnie roczne sumy usłonecznienia na tych terenach wynoszą od 1600 do 1650 h/rok. Oznacza 

to, że gmina dysponuje znacznymi potencjałami jeśli chodzi o rozwój energii pochodzącej  

z promieniowania słonecznego. 

Energia promieniowania słonecznego przetwarzana jest na ciepło lub na energię 

elektryczną poprzez zastosowanie: 

❖ płaskich, tubowo-próżniowych i innego typu kolektorów słonecznych (cieczowych lub 

powietrznych) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wody w basenach kąpielowych, 

ogrzewania pomieszczeń, w procesach suszarniczych, w procesach chemicznych; 

❖ ogniw fotowoltaicznych do bezpośredniego wytwarzania energii elektrycznej; 

❖ termicznych elektrowni słonecznych. 

Plan  gospodarki  niskoemisyjnej 

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

wykorzystane oprawy sodowe  oraz oprawy LED. Wybudowano odcinek oświetlenia 

ulicznego przy drodze gminnej Salata-Muszczarz- posadawiając14 słupów z oprawami 

Ledowymi.   

 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 2020 ułożono nową nawierzchnię na drogach  gminnych w m. Pokoradz  na odcinku 

1,22 km oraz nową nawierzchnię asfaltową na drodze dojazdowej do pól w Smykowie   

 o dł. - 0,56 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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Gmina Smyków posiada Gminny Program Opieki nad Zabytkami, którego 

problematyką jest ochrona dziedzictwa kulturowego gminy. GPOnZ określa kierunki działań 

w zakresie opieki nad zabytkami: wskazuje konieczne do wykonania zadania i sugeruje sposoby 

ich realizacji poprzez określenie podstawowych działań organizacyjnych, finansowych, 

promocyjnych i ochronnych. Niniejsze opracowanie sporządzono zgodnie z art. 87 ustawy  

z dnia 23 lipca 2003r. o  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz z wytycznymi 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa. GPOnZ sporządzany jest przez Wójta, następnie po 

uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostaje przyjęty przez Radę 

Gminy. GPOnZ ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym  Województwa Świętokrzyskiego. 

Sporządza się go na okres 4 lat, natomiast co 2 lata Wójt przedstawia Radzie Gminy 

sprawozdanie z wykonania określonych w nim zadań. 

 

 Gmina Smyków zaliczana jest w klasyfikacji wojewódzkiej do obszarów  

o małym nasyceniu zabytkami ogółem oraz o bardzo małym nasyceniu zabytkami 

nieruchomymi. Tym niemniej obszar gminy posiada udokumentowaną przeszłość historyczną 

oraz dość dużą wartość kulturową. Środowisko kulturowe stanowią tu zabytki kultury 

technicznej, jako pozostałość Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego, zespoły obiektów 

 i obiekty zabytkowe, miejsca pamięci narodowej oraz krajobraz kulturowy. 
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Zabytki gminy Smyków: 

 

1. Kościół parafialny p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Miedzierzy. 

 

Fotografia 1. Kościół parafialny w Miedzierzy. 

 

Źródło: Urząd Gminy Smyków. 

 

Kościół neoromański murowany, wybudowany został według projektu architekta Jarosława 

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

i pokryty blachą miedzianą.  W głównym ołtarzu jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 

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

Chrzciciela – odnowiony w 1910 r., barokowa płaskorzeźba św. Anny Samotrzeć z XVIII 

wieku.  Kościół ten był restaurowany w 1974 roku. 
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2. Architektura przemysłowa -pozostałości zakładu górniczo-metalurgicznego 

(wielkopiecowego) w miejscowości Kawęczyn – Miedzierza. 

 

Fotografia 2. Pozostałości zakładu górniczo-metalurgicznego. 

 

Źródło:www.konskie.org.pl 

 

 W skład zakładu wchodzi budynek produkcyjny murowany z II połowy XIX wieku, 

rozbudowany około 1905 r, przebudowany na młyn w 1914 r., adaptowany na dom mieszkalny 

w 1955 r. oraz dom murowany z II połowy XIX wieku, przebudowany w 1923 roku. Zachował 

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

leśnej. W budynku tym również mieściła się szkoła podstawowa do 1999 roku. Obecnie 

budynek został przystosowany do potrzeb mieszkalnych. 
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3. Cmentarze   

Fotografia 3. Cmentarz 1. 

 

Źródło: Urząd Gminy Smyków 

Fotografia 4. Cmentarz 2. 

 

Źródło: Urząd Gminy Smyków 
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 cmentarz  parafialny w Miedzierzy pochodzi z 2 poł. XIX w., usytuowany jest po zach. 

stronie wsi na skraju zabudowy, przy drodze, ok. 300 m na zach. od kościoła 

parafialnego, 

 cmentarz epidemiczny w Miedzierzy – Rozgół powstał w 3 ćw. XIX w. Usytuowany 

jest w lesie, ok. 400 m na zach. od szosy, na planie niemal kwadratowym, otoczony 

murem ze skośnym narożnikiem. 

 

4. Kapliczki i krzyże przydrożne.  

 Pochodzą one głównie z XIX i 1 połowy XX w. Są to obiekty drewniane, kamienne, 

metalowe lub mieszane. Kapliczki występują w formie wolnostojącej, najczęściej słupowej, 

nadrzewnej lub wbudowanej w elewację domu. Większość postumentów figur i krzyży posiada 

inskrypcje wotywne i datowanie. Tradycja powoduje zastępowanie najstarszych, spróchniałych 

krzyży i kapliczek drewnianych nowymi – z metalu, kamienia lub betonu. 

 

5. Miejsca pamięci narodowej (tablice pamiątkowe, pomniki). 

 Pomnik pamięci pacyfikacji wsi Królewiec i Adamów, 

 Smyków. Pomnik ofiar egzekucji z 1940 r., 

 Trawniki. Pomnik żołnierzy AK 1944 r. 

 Kozów - mogiła ziemna żołnierza z Wehrmachtu z 1945 r. Grób żołnierski znajduje się 

na terenie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka, Obręb Radoszyce. 
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6. Warto również wspomnieć o Prywatnym Muzeum Ludowym w Adamowie 

Fotografia 5. Prywatne Muzeum Ludowe w Adamowie. 

 

Źródło: piekielnyszlak.pl 

 Muzeum prezentuje szereg wystaw związanych z życiem mieszkańców okolicznych 

wiosek i zostało powołane do życia w 2006 r. W Muzeum można zobaczyć stare urządzenia 

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

i tkactwem. 
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2.6. Obraz gminy Smyków według danych GUS na dzień 31.12.2019r.  

GMINA WIEJSKA SMYKÓW 

POWIAT KONECKI 

Wybrane dane statystyczne 2017 2018 2019 Powiat 2019 

Ludność 3787 3791 3792 79858 

Ludność na 1 km2 61 61 61 70 

Kobiety na 100 mężczyzn 98 98 98 103 

Ludność w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 

osób w wieku 

produkcyjnym 

61,3 61,0 60,9 67,3 

Dochody ogółem budżetu 

gminy na 1 mieszkańca w zł 

4454 5139 4889 4657 

Wydatki ogółem budżetu 

gminy na 1 mieszkańca w zł 

4419 5253 4784 4609 

Turystyczne obiekty 

noclegowe a 

- - - 20 

Mieszkania oddane do 

użytkowania na 10 tys. 

ludności 

40 37 21 13 

Pracujący b na 1000 

ludności 

100 96 85 166 
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Udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku 

produkcyjnym (w%) 

7,8 7,3 6,8 6,8 

Ludność – w % ogółu 

ludności – korzystająca  

z instalacji: 
92,4 92,5 92,6 86,6 

wodociągowej 

kanalizacyjnej 41,0 41,2 41,4 50,3 

gazowej - - - 23,2 

Podmioty gospodarki 

narodowej w rejestrze 

REGON na 10 tys. ludności 

w wieku produkcyjnym 

1210 1359 1387 1466 
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LUDNOŚĆ 

 

Wybrane dane demograficzne  

w 2019 r. 

Powiat Gmina Powiat=100 

Ludność 79858 3792 4,7 

w tym kobiety 40485 1873 4,6 

Urodzenia żywe 587 42 7,2 

Zgony 1050 40 3,8 

Przyrost naturalny -463 2 . 

Saldo migracji ogółem -366 -11 . 

Ludność w wieku: 

12527 740 5,9 

przedprodukcyjnym 

produkcyjnym 47735 2357 4,9 

poprodukcyjnym 19596 695 3,5 

a Dane dotyczą obiektów posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.  
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1873

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

Mężczyźni Kobiety

Ludność według płci w 2019 r.

Płeć
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Stan w dniu 31 lipca. 

b Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw 

indywidualnych w rolnictwie 

c W przypadku migracji zagranicznych dane dotyczą 2014 r. 
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FINANSE PUBLICZNE

 

Środki w dochodach budżetu gminy na finansowanie  

i współfinansowanie programów i projektów unijnych  

w 2019 r. 

0,5 mln zł 

W 2019 r. wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” wyniosły 4707 tys. zł 

 

3,5

7,4 7,4

3,8

18,5 18,2

1,7 1,7

16,5

5,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Dochody i wydatki

W
 m

ln
 z

ł
Dochody i wydatki budżetu gminy według 

rodzajów w 2019 r.

Część oświatowa
subwencji ogólnej

Subwencja ogólna

Dotacje

Dochody własne

Dochody ogółem

Wydatki ogółem

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe
inwestycyjne

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na
wynagrodzenia



„Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030” 
 

 
50 

 

 

Struktura dochodów budżetu 

gminy według działów 

2017 2018 2019 

OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 

Rolnictwo  

i łowiectwo 

1,0 1,5 0,3 

Transport  

i łączność 

0,1 2,5 1,1 

Gospodarka mieszkaniowa 0,5 0,6 0,5 

Administracja publiczna 0,4 0,2 0,3 

Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa 

- - 0,0 

Różne rozliczenia 39,6 36,1 40,1 

Oświata  

i wychowanie 

6,3 12,9 2,9 

Pomoc społeczna 2,8 2,4 2,3 

Pozostałe zadania  

w zakresie polityki 

społecznej 

- - - 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

0,4 0,5 0,9 

Rodzina 32,0 27,2 31,5 

Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska 

1,7 1,5 2,6 
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Kultura  

i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

0,2 - 1,1 

Kultura fizyczna - - - 

Dochody od osób prawnych, 

od osób fizycznych  

i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości 

prawnej 

13,0 12,3 13,6 

Pozostałe 2,0 2,3 2,8 

Struktura wydatków 

budżetu gminy według 

działów 

2017 2018 2019 

OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 

Rolnictwo i łowiectwo 4,9 3,6 4,2 

Transport i łączność 2,6 10,5 3,7 

Gospodarka 

mieszkaniowa 

- - - 

Administracja publiczna 10,1 9,7 12,7 

Bezpieczeństwo 

publiczne  

i ochrona 

przeciwpożarowa 

0,4 0,4 0,6 

Różne rozliczenia - - - 
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Oświata  

i wychowanie 

34,5 31,6 25,9 

Pomoc społeczna 4,2 3,8 4,2 

Pozostałe zadania  

w zakresie polityki 

społecznej 

0,3 1,5 0,2 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

0,7 0,7 1,1 

Rodzina 32,4 26,9 32,5 

Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska 

3,5 3,0 5,2 

Kultura  

i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

1,4 3,7 2,0 

Kultura fizyczna 0,6 0,5 2,6 

Działalność usługowa 0,5 0,3 0,0 

Ochrona zdrowia 0,2 0,2 0,2 

Pozostałe 3,7 3,6 4,9 
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REGON 

Podmioty gospodarki 

narodowej  

w rejestrze REGON  

w 2019 r. 

Powiat Gmina 

OGÓŁEM 6998 327 

w tym w sektorze: 

rolniczym 

139 5 

przemysłowym 1004 38 

budowlanym 1174 91 

na 10 tys. ludności 876 862 

Osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą na 

10 tys. ludności 

699 712 

 

Długość ścieżek rowerowych w 2019r.: - km 

 

Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego w powierzchni ogółem w 2019 r. wyniósł 9,0 % 
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MIESZKANIA 

Mieszkania oddane do 

użytkowania 

2018 2019 

OGÓŁEM 14 8 

w tym: 

14 8 

indywidualne a 

przeznaczone na sprzedaż lub 

wynajem b 

- - 

a Przeznaczone na użytek własny inwestora 

b Łącznie z budownictwem indywidualnym przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem. 

Zasoby mieszkaniowe 2018 2019 

Mieszkania a 1278 1285 

Przeciętna powierzchnia 

użytkowa a 

 

1 mieszkania w m2 

79 79 

Zaległości w opłatach za 

mieszkanie w zasobach 

gminnych w tys. zł 

 

5,4b 

. 

 

a Na podstawie bilansów zasobów mieszkaniowych. 

b Dane za okres od początku powstania zaległości do końca okresu sprawozdawczego. 
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WYCHOWANIE I EDUKACJA 

Żłobki 2017 2018 2019 

Żłobki i kluby dziecięce - - - 

Dzieci przebywające 

w żłobkach i klubach 

dziecięcych (w ciągu roku) 

- - - 

 

Edukacja 2017/18 2018/19 2019/20 

Placówki wychowania 

przedszkolnego 

4 4 4 

w tym przedszkola - - 1 

Miejsca w przedszkolach - - 75 

Dzieci w placówkach 

wychowania 

przedszkolnego 

106 101 117 

w tym w przedszkolach - - 67 

Szkoły podstawowe 2 2 2 

Uczniowie szkół 

podstawowych 

262 304 282 

Gimnazja - - - 

Uczniowie szkół 

gimnazjalnych 

70 38 - 
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Liczba uczniów 

przypadająca na 1 oddział 

w szkołach: 
16 17 16 

podstawowych 

gimnazjalnych 18 19 - 

 

Ludność według wybranych grup wieku w 2019 r. 

 

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 

2019 Powiat Gmina 

Przychodnie 23 1 

Liczba osób przypadających 

na 1 przychodnie 

3472 3792 

Porady podstawowej opieki 

zdrowotnej udzielone na 1 

mieszkańca 

4,8 7,6 
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W 2019 r. wydatki w działach „Pomoc społeczna” i „Pozostałe zadania  

w zakresie polityki społecznej” wyniosły 804,1 tys. zł 

KULTURA, SPORT 

Biblioteki  

w 2019 r. 

Powiat Gmina 

Biblioteki i filie 24 1 

Czytelnicy  

w bibliotekach publicznych 

9319 455 

Wypożyczenia księgozbioru 

na 1 czytelnika w wol. 

17 15 

 

Instytucje kulturya  

w 2019 r. 

Powiat Gmina 

Placówki 3 - 

Imprezy 205 - 

Uczestnicy imprez 27717 - 

Grupy artystyczne 34 - 

Członkowie grup 

artystycznych 

411 - 

Koła/kluby/sekcje 26 - 

Członkowie kół/klubów/sekcji 960 - 

a Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice 
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Kluby sportowe  

w 2018 r. 

Powiat Gmina 

Kluby 25 1 

Członkowie 1202 16 

Ćwiczący 1276 16 

Trenerzy 28 - 

Instruktorzy sportowi 23 1 

 

RYNEK PRACY 

2019 Powiat Gmina 

Pracującya 13273 324 

Bezrobotni zarejestrowani 3236 160 

w tym kobiety w % 56,4 61,3 

Udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym  

w % 

6,8 6,8 

Udział zarejestrowanych 

bezrobotnych kobiet w liczbie 

kobiet w wieku produkcyjnym  

w % 

8,6 9,4 

a Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w 

rolnictwie. 
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Świadczenie wychowawcze 

RODZINA 500 + w 2019 r. 

Powiat Gmina 

Przeciętna miesięczna liczba: 

4625 314 rodzin pobierających 

świadczeniea 

dzieci, na które rodziny pobierają 

świadczenie: 7296 492 

od 1 stycznia do 30 czerwca 

od 1 lipca do 31 grudnia 10220 616 

Wypłaty świadczeń w tys. zł 55647,4 3493,6 

a Dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 

 

W 2019 r. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 43 tys. zł 
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ŚRODOWISKO 

Leśnictwo w 2019 r. 

Powierzchnia lasów ogółem w ha 3039 

w tym lasy publiczne 2236 

w tym własność gminy 17 

Lesistość w % 48,9 

 

Gospodarka ściekowa i odpady w 2019 r. 

Oczyszczalnie ścieków 1 

Ludność korzystająca  

z oczyszczalni ścieków 

1793 

Gromadzenie i wywóz nieczystości 

ciekłych: 

- 

nieczystości ciekłe bytowe odebrane w m3 

(w ciągu roku) 

zbiorniki bezodpływowe 497 

oczyszczalnie przydomowe 156 

odpady komunalne zebrane w t  

(w ciągu roku) 

848 

w tym z gospodarstw domowych 766 
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Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w 2019 r. 

Pyłowych w t - 

Gazowych w t - 
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GMINA WIEJSKA SMYKÓW NA TLE GMIN POWIATU I WOJEWÓDZTWA W 2019 R. 

Lokata gminy w powiecie -1 

Lokata gminy w województwie – 10 

Wyszczególnienie 

Ludność 

na 

1 km 2 

Kobiety 

na 100 

mężczyzn

a 

Saldo 

migracji 

na 1000 

ludności 

Dochody 

własne 

budżetu 

gminyb 

Środki w 

dochodach 

budżetu gminy na 

finansowanie i 

współfinansowani

e programów i 

projektów 

unijnychb 

Wydatki 

budżetu 

gminyb Dzieci w 

przedszkolach 

na 100 miejsca 

Przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa 1 

mieszkania  

w zasobach 

mieszkaniowych 

Odsetek ludzkości 

korzystającej z instalacji 

Podmioty 

 gospodarki  

narodowej  

w rejestrze 

 REGON na 

10 tys. 

ludności 

na 1 mieszkańca 

wodocią-

-gowej 

kanaliza- 

-cyjnej 

gazo-

-wej 
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SMYKÓW (GM. 

WIEJSKA) 

3 55 2 8 4 51 7 96 6 81 4 51 1 26 3 72 2 44 3 46 5 71 2 19 

FAŁKÓW (GM. 

WIEJSKA) 

6 95 5 31 8 

10

2 

2 35 7 84 5 56 - - 5 83 7 80 2 21 4 63 8 98 

GOWARCZÓW 

(GM. WIEJSKA) 

5 82 2 8 1 13 4 59 8 96 7 88 - - 2 60 1 16 6 67 2 41 4 39 

KOŃSKIE (GM. 

MIEJSKO-

WIEJSKA) 

1 11 8 90 6 75 1 13 3 47 6 79 3 64 6 91 3 57 1 10 1 14 1 9 

RADOSZYCE 

(GM. MIEJSKO-

WIEJSKA) 

3 55 4 19 5 74 8 101 5 79 3 24 2 55 4 82 6 69 4 63 5 71 5 41 

RUDA 

MALENIECKA 

(GM. WIEJSKA) 

8 101 6 52 3 19 3 41 1 11 2 21 4 70 8 97 4 65 7 87 5 71 7 85 
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SŁUPIA 

KONECKA (GM. 

WIEJSKA) 

7 97 1 1 2 16 6 93 4 65 1 20 - - 1 38 5 66 8 94 5 71 6 78 

STĄPORKÓW 

(GM. MIEJSKO-

WIEJSKA) 

2 46 7 76 7 77 5 83 2 45 8 100 5 76 7 96 8 93 5 65 3 50 3 33 

a Największa wartość została oznaczona, jako lokata 1, natomiast największa – jako ostatnia lokata spośród zestawionych jednostek. 

b Bez gmin mających również status miasta na prawach powiatu. 

 



 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 3 -  FINANSE I BUDŻET GMINY SMYKÓW 
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Budżet Gminy Smyków na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr 142/XVIII/2020 Rady 

Gminy Smyków z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2021 

rok. Rada Gminy uchwaliła dochody budżetowe w wysokości 21 722 136,00 zł oraz wydatki 

w kwocie 27 663 628,00 zł. 

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

stronę dochodową o kwotę 777 844,88 zł, co stanowi wzrost o 3,6%, 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 oraz zwiększenia planu dochodów własnych. Natomiast strona 

wydatkowa została zmniejszona o kwotę 930 429,24 zł. 

Planowany deficyt budżetu w kwocie – 5 941 492,00 zł został zmniejszony w ciągu roku do 

kwoty - 4 233 217,88 zł. 

Tabela 14. Dochody gminy Smyków za 3 ostatnie lata. 

Dochody przyjęte Uchwałami Budżetowymi Rady Gminy Smyków z 3 ostatnich lat 

 2021 2020 2019 

Dochody majątkowe 1 295 192,00 zł 1 041 033,89  zł 662 303,83 zł 

Dochody bieżące 

21 204 788,88 

zł 

19 790 716,83 

zł 

18 063 141,46 zł 

Dochody ogółem 

22 499 980,88 

zł 

20 831 750,72 

zł 

18 725 445,29 zł 

Źródło: Raporty o Stanie Gminy Smyków za 3 ostatnie lata. 
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Tabela 15. Wydatki gminy Smyków za 3 ostatnie lata. 

Wydatki przyjęte Uchwałami Budżetowymi Rady Gminy Smyków z 3 ostatnich lat 

 2021 2020 2019 

Wydatki majątkowe 

26 733 198,76 

zł 

5 803 439,25  zł 1 847 051,40 zł 

Wydatki bieżące 

21 286 706,76 

zł 

19 790678,49  zł 17 961 397,36 zł 

Wydatki ogółem 

26 733 198,76 

zł 

25 594 117,74 zł 19 808 448,76 zł 

Źródło: Raporty o Stanie Gminy Smyków za 3 ostatnie lata. 

Tabela 16. Deficyt/nadwyżka gminy Smyków. 

Deficyt/Nadwyżka gminy ustalona przyjętymi Uchwałami Budżetowymi Rady Gminy 

Smyków 

 2021 2020 2019 

Deficyt / Nadwyżka 134 250,75 zł -941 169,56 zł 398 185,56 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów o stanie gminy za lata 2019-2021. 
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ROZDZIAŁ 4 - PARTYCYPACJA SPOŁECZNA  
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4.1. Wyniki badań społecznych  

 Na potrzeby opracowania Diagnozy, zrealizowano ankietę wśród mieszkańców gminy 

(badanie jakościowe), aby poznać lepiej potrzeby mieszkańców, ich opinie o poszczególnych 

dziedzinach funkcjonowania gminy, występujące problemy oraz wskazanie priorytetów 

 i kierunków rozwoju gminy na najbliższe lata. W ankiecie, która składała się z 4 pytań dot. 

ankietowanych i 11 pytań ogólnych dot. sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

gminy, wzięło udział 105 ankietowanych.  

CHARAKTERYSTYKA GRUPY DOCELOWEJ 

Wykres 1. Podział ankietowanych ze względu na płeć w gminie Smyków. 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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67%

mężczyzna

33%

Płeć ankietowanych

kobieta mężczyzna
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Wykres 2. Podział ankietowanych ze względu na wiek w gminie Smyków. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wykres 3. Podział ankietowanych ze względu na wykształcenie w gminie Smyków. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 4. Podział ankietowanych ze względu na zatrudnienie w gminie Smyków. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 5. PYTANIE 1 - Czy według Pani/Pana Gminie Smyków potrzebna jest strategia 

rozwoju mająca na celu ożywić jego rozwój społeczny, przestrzenny i gospodarczy? 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Czy według Pani/Pana Gminie Smyków potrzebna jest strategia 

rozwoju mająca na celu ożywić jego rozwój społeczny, przestrzenny 

i gospodarczy?
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Większość ankietowanych odpowiedziało, iż istnieje potrzeba opracowania Strategii rozwoju 

gminy Smyków, która ma na celu ożywić jego rozwój społeczny, przestrzenny oraz 

gospodarczy, gdyż 30% zaznaczyło zdecydowanie tak, 42% – tak, a 18% – raczej tak, natomiast 

6% nie miało zdania na ten temat. 

Wykres 6. PYTANIE 3 – Jak ocenia Pani/Pan dotychczasowe wykorzystanie możliwości 

rozwojowych Gminy Smyków? 

Źródło: Opracowanie własne. 

Na pytanie jak ocenia Pani/Pan dotychczasowe wykorzystanie możliwości rozwojowych gminy 

Smyków najwięcej osób odpowiedziało, że dobrze zostały wykorzystane dotychczasowe 

możliwości rozwojowe gminy Smyków. Ponadto 5 % ankietowanych było bardzo 

zadowolonych z dotychczasowych działań zmierzających do rozwoju gminy Smyków, 21% nie 

miało zdania na ten temat natomiast 11% źle oceniło dotychczasowe wykorzystanie możliwości 

rozwojowych gminy. 
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Wykres 7. PYTANIE 4 - Jak ocenia Pani/Pan dotychczasowe zaangażowanie władz gminy 

Smyków w rozwiązywanie występujących problemów na jego obszarze w niżej podanych 

sferach? 

Źródło: Opracowanie własne. 

Na zadane pytanie odnośnie dotychczasowego zaangażowania władz gminy Smyków 

w rozwiązywanie problemów w sferze społecznej zdecydowana większość ankietowanych 

najczęściej odpowiedziała, że władze są raczej mocno zaangażowane, podobnie w zakresie 

sfery przestrzennej. Natomiast w kwestii sfery gospodarczej, większość osób nie miało 

zdania na ten temat i raczej wysoko oceniło pracę władz gminy. 
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Wykres 8. PYTANIE 4 – Jaka jest Pani/Pana ocena efektów dotychczasowych działań 

samorządu gminy Smyków dotyczących niżej podanych zagadnień? (Cześć 1) 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 9. PYTANIE 4 – Jaka jest Pani/Pana ocena efektów dotychczasowych działań 

samorządu gminy Smyków dotyczących niżej podanych zagadnień? (Cześć 2) 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 10. PYTANIE 5 - Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery społecznej  

w Gminie Smyków, które powinny być rozwiązane w latach 2023-2030 (Część 1). 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 11. PYTANIE 5 - Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery społecznej  

w Gminie Smyków, które powinny być rozwiązane w latach 2023-2030 (Cześć 2). 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 12. PYTANIE 6 - Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery przestrzennej 

w Gminie Smyków, które powinny być rozwiązane w latach 2023-2030. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 13. PYTANIE 7. Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery gospodarczej  

w Gminie Smyków, które powinny być rozwiązane w latach 2023-2030. (Część 1) 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 14. PYTANIE 7. Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery gospodarczej  

w Gminie Smyków, które powinny być rozwiązane w latach 2023-2030. (Część 2). 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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PYTANIE 8 – Jakie inne problemy ze sfery społecznej przestrzennej i gospodarczej Pani/Pana zdaniem, 

powinna rozwiązać Gmina Smyków w pierwszej kolejności na lata 2023-2030? 

Ankietowani odpowiadali: 

Strefa społeczna: 

 demografia, 

 rynek pracy 

 odpływ z gminy ludzi młodych, 

 występujące bezrobocie, 

 dostęp do stomatologa, 

 organizacja pikników rodzinnych, dnia dziecka i innych wydarzeń kulturalnych, 

 organizacja wycieczek dla dzieci w okresie wakacyjnym,  

 integracja społeczności brak podziału  na miejscowości,  

 aktywizacja zawodowa,  

 edukacja – poprawa jakości nauczania, 

 poprawa dostępności do edukacji,  

 zajęcia dodatkowe, w tym szkoła języków,  

 doposażenie szkół i ich remont, 

 wydarzenia kulturalne – promujące gminę,  

 mały dostęp do lekarza, 

 przeciwdziałanie alkoholizmowi i bezrobociu, 

 integracja społeczna, 

 dostęp do kultury,  

 zachęcanie społeczności do integracji,  

 promowanie edukacji i sportu. 

Strefa przestrzenna: 

 gospodarka rolno-ściekowa, 

 stan infrastruktury drogowej, 

 usprawnić funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia, więcej specjalistów, 
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 zagospodarowanie terenu, 

 przywrócenie komisariatu Policji, 

 poprawienie komunikacji na terenie Gminy (dojazd z okolicznych miejscowości do 

Smykowa), 

 gospodarka mieszkaniowa, 

 zrobienie ścieżki rowerowej z Miedzierzy do Sielpi, 

 chodniki, drogi, 

 ograniczony dostęp do kanalizacji, 

 zadbanie o dodatkowe atrakcje na placach zabaw, 

 rozwinięcie infrastruktury turystycznej – ścieżki rowerowe, 

 ośrodek sportowy na terenie gminy (baseny, boiska, gokarty), 

 więcej mieszkań, 

 zagospodarowanie terenu przy Sielpi, 

 mało źródeł wody. 

 

Strefa gospodarcza: 

 nowe miejsca pracy, 

 tereny inwestycyjne, 

 bezdomność, 

 firmy, przedsiębiorstwa, 

 tereny inwestycyjne, 

 systemy wspierania przedsiębiorców, 

 rozwój usług na terenie gminy, 

 budowa basenu, 

 budowa szkoły ponadpodstawowej, 

 ulgi dla przedsiębiorców na terenie gminy, 

 promocja osób prowadzących działalność,  

 budowa odnawialnych źródeł energii przy szkołach,  

 wsparcie mieszkańców przy inwestycjach w odnawialne źródła,  

 rozwój usług handlu, 

 miejscowe grupy działaczy, 

 technologie informacyjne,  

 promocja rolnictwa, jako dodatkowego źródła dochodu, 
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 miejsca pracy dla młodych,  

 pomoc w rozwoju małych firm, 

 mała ilości przystanków i połączeń autobusowych. 

Wykres 15. PYTANIE 9. Jaki wpływ, według Pani/Pana oceny, mogą mieć podane niżej 

czynniki - atuty Gminy Smyków na jego rozwój w latach 2023-2030? (Część 1). 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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PYTANIE 9 - Cześć 1 

bardzo wysoki wysoki raczej wysoki trudno powiedzieć

raczej mały mały bardzo mały
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Wykres 16. PYTANIE 9. Jaki wpływ, według Pani/Pana oceny, mogą mieć podane niżej 

czynniki - atuty Gminy Smyków na jego rozwój w latach 2023-2030? (Część 2). 

Źródło: Opracowanie własne. 
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PYTANIE 9 - Cześć 2 

bardzo wysoki wysoki raczej wysoki trudno powiedzieć raczej mały mały bardzo mały
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PYTANIE 10. Proszę podać, które według Pan/Pana oceny problemy mające charakter ponadlokalnych 

winny być rozwiązane na terenie Powiatu Koneckiego przy wykorzystaniu środków finansowych UE  

i EOG w alokacji 2021-2027? 

PYTANIE 10 TAK NIE ZAKRES 

1. Pokonanie 

długookresowych 

skutków pandemii 

COVID-19 

63% 37% 

- dostęp do leczenia, 

- dostęp do leków, szczepionek. 

2. Ochrona 

środowiska 
81% 19% 

- wymiana kotłów służących do ogrzewania 

mieszkań, 

 

3. Odnawialne źródła 

energii 
78% 22% 

- pozyskanie środków na dofinansowanie 

fotowoltaiki do gospodarstw 

indywidualnych, 

- dofinansowanie do pomp ciepła. 

4. Polityka 

transportowa 
72% 28% 

-zorganizowanie transportu busami 

pomiędzy okolicznymi wsiami, 

- organizacja komunikacji lokalnej 

publicznej, 

- poprawa stanu drogi Miedzierza-Sielpia, 

- ścieżka rowerowa Miedzierza-Sielpia. 

5. Gospodarka 

turystyczna 
80% 20% 

- światłowody we wszystkich 

miejscowościach – szczególnie obszary 

wiejskie, 

- powstanie restauracji na wysokim 

poziomie, 
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- stworzenie obiektu turystycznego w Sielpi 

i wyposażenie go. 

6. Rozwój technologii 

informatycznych 
73% 27% - światłowód na terenie całej gminy, 

7. Opieka zdrowotna 83% 17% 

- zmniejszenie kolejek w przychodniach, 

- dostępność do lekarzy specjalistów 

i rehabilitacji. 

8. Edukacja 78% 22% 

- umożliwienie dzieciom warsztatów np.  

z robotyki, programowanie, prowadzenie 

ciekawych zajęć rozwijających. 

9. Kultura 82% 18% - więcej wydarzeń kulturalnych dla dzieci, 

10. Sport i rekreacja 81% 19% 

- odnowienie obiektów sportowych 

w gminie 

- dostęp do trenerów np. piłki nożnej 

11. Bezpieczeństwo 

publiczne 
81% 19% - lepszy dostęp do lekarzy 

12. Rynek pracy 77% 23% 

- lepsze oferty pracy z urzędu pracy dla 

bezrobotnych 

13. Przedsiębiorczość 76% 24%  

- utworzenie większej strefy terenów 

inwestycyjnych, 

- wspieranie przedsiębiorców, młodych osób 

poprzez dotacje. 

14. Inne, proszę podać 

jakie 

  - kanalizacja 

Źródło: Opracowanie własne. 
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PYTANIE 11 – Proszę podać, jakie są według Pani/ Pana oceny: 

 silne strony Gminy Smyków. 

 słabe strony Gminy Smyków. 

Ankietowani odpowiadali: 

SILNE STRONY GMINY SMYKÓW: 

 bliskość ośrodka turystycznego w Sielpi Wielkiej, 

 trasa 74 przebiegająca przez Gminę Smyków, 

 korzystne usytuowanie gminy, 

 walory krajobrazowe, 

 szkoły, przedszkola, 

 wysoki poziom kanalizacji gminy, 

 wysoki poziom dróg gminy, 

 walory turystyczne, 

 dobre połączenie z mostami, 

 dobra sieć sklepów, 

 kompetentni pracownicy GOPS, 

 rozwinięty system telekomunikacyjny, 

 bardzo dobra infrastruktura oświatowa, 

 spory potencjał demograficzny, zawodowy, 

 prężna grupa Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) oraz Kół Gospodyń Wiejskich 

(KGW), 

 obiekt sportowy (orlik), 

 infrastruktura drogowa,  

 potencjał lokalnych działaczy organizacji,  

 rozwój agroturystyki,   

 postęp kanalizacji (rozszerzona), 

 chęć rozwoju turystycznego, 

 wspieranie edukacji,  

 zalesienie terenu gminy, 

 lokalizacja na trasie Kielce- Łódź, 

 oddolne inicjatywy mieszkańców, 

 pomoc osobom chorym, starszym,  
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 wspomaganie działań gospodarczych i oświaty. 

 

SŁABE STRONY GMINY SMYKÓW: 

 brak miejsc pracy, 

 niskie dochody własne gminy, 

 brak przemysłu, 

 słaba komunikacja na terenie Gminy, 

 brak współpracy z powiatem odnośnie utrzymania dróg na terenie gminy, 

 opieka zdrowotna, 

 rozwój turystyki -nie jest wykorzystany potencjał Sielpi, 

 mało pracowników interwencyjnych, 

 mało stażystów, 

 niski poziom pozyskiwania dotacji unijnych, 

 brak odpowiednich osób do prowadzenia Ośrodka Zdrowia, 

 słabe wykorzystanie placówek świetlicowych, 

 słaby przepływ informacji i formułowanie poszczególnych wsi przy wykorzystaniu 

inwestycji, 

 mała liczba miejsc pracy na lokalnym rynku, 

 słaba aktywność organizacji pozarządowych, 

 brak ścieżek rowerowych, 

 brak parku publicznego, 

 brak stomatologa,  

 brak miejsc pracy,  

 brak strefy terenów inwestycyjnych, 

 brak terenu pod otworzenie targów, bazarów,  

 brak ścieżki rowerowej łączącej gminę z Sielpią,  

 brak chodników w miejscowościach przy trasie 74, 

 brak niektórych przejść dla pieszych,  

 brak promocji gminy, brak imprez dla lokalnych mieszkańców,  

 brak zajęć rozwijających dla młodzieży, 

 słaby przekaz informacji, 

 rzadkie odśnieżanie dróg oraz koszenie poboczy,  

 brak dostępności zajęć dodatkowych dla dzieci – językowych, 
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 niskie nakłady na szkolnictwo,  

 wysokie bezrobocie, 

 mała przedsiębiorczość,  

 brak odnawialnych źródeł energii – wsparcie gminy w tym zakresie,  

 bardziej dokładne „łatanie” ubytków w drodze, 

 brak imprez letnich,  

 brak przemysłu, zakładów pracy (strefa przemysłowa), 

 odejście ludności od prac w rolnictwie (brak rynku zbytu), 

 słaba gospodarka wodna, 

 wiek mieszkańców. 
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ROZDZIAŁ 5 - WNIOSKI Z DIAGNOZY SPOŁECZNEJ, 

GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ DLA GMINY SMYKÓW 
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Zespół projektowy Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA, wspólnie  

z zespołem powołanym przez Wójta Gminy Smyków, opracował „Diagnozę społeczną, 

gospodarczą, przestrzenną dla Gminy Smyków”. Przy opracowaniu Diagnozy 

wykorzystano metodę planowania partnerskiego. Przeprowadzona została analiza 

podstawowych dokumentów strategicznych na poziomie gminy oraz dokumentów jednostek 

samorządu terytorialnego: 

 „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2014-2020”; 

 Raport o stanie Gminy Smyków za rok 2019; 

 Raport o stanie Gminy Smyków za rok 2020; 

 Raport o stanie Gminy Smyków za rok 2021; 

 „Program Ochrony Środowiska dla gminy Smyków na lata 2018-2021  

z perspektywą do 2025”; 

 

Dokonano analizy również aktualnie opracowanych dokumentów strategicznych województwa 

świętokrzyskiego: 

 Strategia Rozwoju Województwa –  Świętokrzyskiego 2030; 

 

Ponadto uzyskano dane z GUS-u z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego  

w Kielcach aktualne na dzień 31.12.2019r. Istotnym elementem w przygotowaniach Diagnozy, 

była także partycypacja społeczna, która oparta była głównie o wywiady  

i rozmowy z wybranymi osobami na terenie gminy Smyków i przeprowadzone badania 

społeczne. Badania zostały poprzedzone opracowaniem „Konceptualizacją problematyki 

badawczej do badań ankietowych dotyczących poziomu rozwoju Gminy Smyków” (patrz 

Rozdział VII) i za pośrednictwem ankiety (patrz Rozdział VII). Na podstawie uzyskanych 

informacji, opracowane zostały także tabele wskaźnikowe, określające we wszystkich 

sołectwach na terenie gminy Smyków występowanie zjawisk cywilizacyjnych w dwóch 

obszarach:  

OBSZAR PIERWSZY – negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne  

i środowiskowe,  

OBSZAR DRUGI – dostępność do podstawowej infrastruktury i usług publicznych. 
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W wyniku tych prac, analiz i badań społecznych zespół projektowy przedstawia wnioski  

i rekomendacje do „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”  

w poszczególnych sferach.  

WNIOSKI I REKOMENDACJE 

5.1. Sfera: lokalizacyjna 

1. Walory przyrody ożywionej i nieożywionej w okolicach Sielpi. 

2. Usytuowanie na trasie drogi krajowej nr 74 Piotrków Trybunalski - Kielce. 

3. Stosunkowo niewielka odległość od aglomeracji miejskiej Kielc (około 32 km). 

5.2. Sfera: ludności i procesy demograficzne    

1. Wobec relatywnie niewielkich potencjałów ludnościowych i demograficznych gminy 

Smyków racjonalne dysponowanie nimi jest szczególnie ważne i pożądane. Szereg 

zjawisk wzmacnia te potencjały np. dojazdy do pracy, selekcja demograficzna (głównie 

migracja zarobkowa), motywacje.  

2. Niekorzystna struktura społeczna (starzenie się społeczeństwa) nie wpływa na liczbę 

mieszkańców w gminie Smyków, których liczba z roku na rok jest podobna i opiera się 

o ubywanie z powodu zgonów i wzrost dzięki nowym urodzeniom.   

3. Dalsze stymulowanie zjawisk ludnościowych, choć trudne i niepewne powinno się 

odbywać poprzez system zachęt: politykę prorodzinną, własnościową, budowlaną 

podatkową, promocję oraz posiadanie atrakcyjnych programów rozwoju i „magnesów” 

adresowanych do różnych grup i segmentów zbiorowości mieszkańców.  

4. Jednocześnie należy cały czas dbać o osoby w wieku prokreacyjnym, które będą 

zainteresowane usługami przedszkolnymi, szkolnymi i rozwojowymi dla swoich dzieci. 

5.3. Sfera: gospodarka i rynek pracy  

1. Gmina Smyków nie dysponuje ani bezwzględnie ani relatywnie dużym potencjałem 

gospodarczym. Jest on rozproszony w postaci niewielkich branż na terenie gminy.  

2. Sytuacja na rynku pracy w gminie Smyków jest dobra. Mieszkańcy gminy korzystają z 

usytuowania lokalizacyjnego niedaleko większych miejscowości. W stosunku do 

innych gmin w powiecie bezrobocie, jakie występuje w gminie jest jednym  

z najniższych. 

3. Niesprzyjającym warunkiem jest niekorzystana struktura demograficzna populacji - 

duży % osób w wieku poprodukcyjnym. 
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4. Słabo rozwinięty rynek gospodarczy w gminie Smyków pod względem miejsc pracy 

dla ludzi młodych.  

5. W niedostatecznym stopniu gmina wykorzystuje jednak swoje naturalne potencjały  

i możliwości (administracyjne, inicjujące) dla zachęcania własnych mieszkańców do 

podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, jak też zewnętrznych 

inwestorów, stwarzając im system zachęt i warunki przyjazne dla przedsiębiorczości. 

Wskazywały na to nasze badania ankietowe. Teza wymaga oczywiście bardziej 

analitycznego spojrzenia i rzeczowej podbudowy oraz działań „naprawczych”  

i „interwencyjnych”, ale przede wszystkim „motywacyjnych” i „pro-

przedsiębiorczych”.  

5.4. Sfera: lokalny transport 

1. Gmina nie posiada własnego transportu zbiorowego, który według mieszkańców bardzo 

by się przydał. Warto byłoby pozyskać dodatkowe połączenia komunikacyjne do 

pobliskich miast, oraz zachęcić przedsiębiorców do zaspokojenia niszy, jaką jest niedobór 

lokalnego transportu. 

5.5. Sfera: oświata  

1. Na terenie gminy Smyków działają następujące placówki oświatowe: 1 publiczne 

przedszkole w Smykowie, 1 punkt przedszkolny w Miedzierzy oraz 2 szkoły 

podstawowe: Szkoła Podstawowa w Miedzierzy i Szkoła Podstawowa w Królewcu. 

2. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom, gmina winna utworzyć żłobek na 

terenie gminy Smyków. Budując tego rodzaju placówkę, można by tym zachęcić 

rodziców do większej aktywności zawodowej. 

5.6. Sfera: pomoc społeczna 

1. Na terenie gminy funkcjonuje prężnie działający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Smykowie. 

2. Należy cały czas aktywnie pomagać dzieciom i młodzieży, którzy są zagrożeni 

wykluczeniem społecznym.  

3. Sytuacja finansowa mieszkańców, dzięki wsparciu gminy Smyków w ostatnich latach 

uległa zdecydowanej poprawie, należy kontynuować systemy pomocowe  

i starać się zachęcać i informować osoby, które mają problemy i podstawy do 

korzystania z pomocy, aby ubiegały się o oferowane formy wsparcia.  

4. Godnym pochwały i docenienia są programy pomocowe realizowane przez GOPS: 
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program „Posiłek w domu i w szkole”, realizacja Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 oraz wsparcie Rodzina 500 +. Należy je kontynuować  

i starać się pozyskać większe środki finansowe, aby jeszcze większa ilość osób mogła z 

niech skorzystać i dzięki temu polepszyć swój podstawowy byt. 

 

5.7. Sfera: kultury, sportu i turystyki 

1. Na terenie gminy działa biblioteka publiczna. 

2. Na terenie gminy nie działa żaden Dom Kultury. Warto byłoby pomyśleć  

o utworzeniu takiego miejsca. Mogłoby ono zdecydowanie ożywić i zaktywizować 

mieszkańców gminy Smyków np. poprzez organizację różnego rodzaju warsztatów, 

kursów itp., 

3. Promocją gminy Smyków są m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, które biorą udział  

w wydarzeniach gminnych i powiatowych.  

4. Gmina systematycznie podnosi poziom i standardy spędzania czasu wolnego poprzez 

m.in. infrastrukturę sportową – liczne boiska. 

5. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców należy poszerzać poziom 

dostępności do infrastruktury sportowej, placów zabaw, czy do małej architektury 

publicznej poprzez budowę kolejnych wyżej wymienionych miejsc dla mieszkańców 

gminy Smyków.  

6. Na terenie gminy brak jest infrastruktury turystycznej. Gmina Smyków posiada 

potencjał turystyczny w postaci Sielpi, który idealnie byłoby wykorzystać np. poprzez 

partnerstwo publiczno-prywatne. 

7. Polecamy rozwinąć bazę turystyczną w tym: obiekty infrastruktury turystycznej (bazy 

noclegowej, usług turystycznych, sieci gastronomicznej), utworzyć szlaki piesze, 

rowerowe.  

8. Zgodnie z wyżej wymienionymi informacjami i rekomendacjami – gminę Smyków 

należałoby promować, jako miejsce pozwalające spokojnie odpocząć, poprzebywać pośród 

czystego powietrza z możliwością skorzystania z szlaków turystycznych (pieszych, 

rowerowych). Turyści coraz częściej stawiają na wypoczynek z dala od zgiełku miasta.  

9. Poszerzanie oferty kulturalnej o m.in. warsztaty, kursy itp., które powinny spowodować 

zwiększenie udziału mieszkańców w życiu kulturalnym gminy Smyków.  
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5.8. Sfera: ochrony zdrowia 

1. Na terenie gminy Smyków funkcjonuje: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Smykowie. Mieszkańcy licznie w badaniach 

ankietowanych wypowiadali się o konieczności zwiększania dostępności do lekarzy 

specjalistów. Należałoby poszerzyć zakres świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych 

na terenie gminy Smyków.  

2. Można byłoby opracować i zorganizować program badań profilaktycznych  

i dodatkowych wizyt u lekarzy specjalistów dla różnych grup wiekowych, który byłby 

realizowany stopniowo w przestrzeni lat 2023-2030.  

5.9. Sfera: sytuacja finansowa, budżet  

1. Ogólny obraz finansowy gminy Smyków pokazuje, iż kondycja finansowa nie jest 

zagrożona, jest na dobrym poziomie.  

2. Podobnie jak większość niedużych gmin wiejskich gmina Smyków nie ma własnych 

źródeł dochodów i w tej kwestii zajmuje jedno z ostatnich miejsc na tle powiatu.  

3. Gmina umiejętnie planuje i dysponuje budżetem. Na koniec roku 2021 gmina Smyków 

odnotowała nadwyżkę budżetową w wysokości 134 250,75 zł. 

4. Ważna jest ciągła racjonalizacja wydatków, szukanie rozwiązań oszczędnych, 

alternatywnych, tańszych, ale równie lub nawet bardziej efektywnych.  

5. Gmina, prowadząc aktywną politykę inwestycyjną może jednak pozyskiwać coraz 

bardziej znaczące środki zewnętrzne.  

6. Prowadzona ostrożna polityka budżetowa zapewnia stabilizację, ale i blokuje 

możliwości szybszego rozwoju lub zmiany w danej dziedzinie. Rekomendujemy 

bieżącą analizę struktury budżetu oraz rozważanie możliwości jej zmiany, w stosunku 

do tradycyjnego, wieloletniego jej układu. Pozwoli to może dostrzec ukryte możliwości 

i bariery finansowe, ale także organizacyjne i decyzyjne, a nawet polityczne. Większość 

budżetów gminnych w Polsce jest zbyt spetryfikowana, za mało elastyczna. Zmiana jest 

tu zawsze ryzykowna, ale bez niej trudniej rozwiązywać kluczowe kwestie 

i ograniczenia, osiągnąć zmianę i wykorzystać zmieniające się okoliczności i szanse 

rozwojowe.  

7. Nie zwiększenie budżetu, ale coraz bardziej racjonalne nim dysponowanie oraz 

umiejętność pozyskiwania środków pozabudżetowych będzie w najbliższych latach 

kluczem do dobrej kondycji finansowej gminy i jej szans rozwojowych. Wolniejszy, ale 
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systematyczny i stabilny rozwój, bez nadmiernych napięć i obciążeń budżetowych, 

wydaje się właściwą, a w każdym razie realistyczną strategią. Podstawą do takiego 

działania winny być Wieloletnie Prognozy Finansowe Gminy do 2030r.  

8. Gmina umiejętnie i w szerokim zakresie korzystała w poprzednich okresach ze środków 

zewnętrznych „pozabudżetowych”. Jest to dobry fundament do kontynuowania tej 

strategii w nowym okresie finansowania 2021-2027. Mamy na uwadze zarówno 

programy i projekty inwestycyjne, jak i tzw.: projekty miękkie – społeczne, kulturalne, 

edukacyjne. Gmina musi jeszcze aktywniej aplikować o takie środki, a także 

zabezpieczyć w budżecie wkład własny oraz „moce przerobowe”  samego Urzędu 

Gminy Smyków. Jest to działanie strategiczne, aby zapewnić gminie Smyków 

zrównoważony rozwój w perspektywie do 2030r. W całym okresie planowania 2022-

2030, prócz tradycyjnych środków pochodzących z polityki spójności i znajdujących 

się w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, który 

aktualnie nazywa się „Fundusze Europejskie dla województwa Świętokrzyskiego”, są 

dostępne także środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy 2021-2027. Zatem 

jest to podwójna możliwość, która winna być przez gminę Smyków strategicznie 

wykorzystana.  

5.10. Sfera: przestrzenno-środowiskowa   

1. Według danych z ankiety, gminna winna zmodernizować drogi, które uległy 

pogorszeniu i dostosować do warunków technicznych i parametrów, jakie powinna 

posiadać droga.  

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

i miejscowości. 

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

mieszkańców, a całkowita długość sieci bez przyłączy na dzień 31 grudzień 2021 r. 

wynosiła 27,123km. Należy nadal rozszerzać dostępność kanalizacji na terenie gminy. 

4. Doliny rzek i cieków na terenie gminy Smyków, jako biologicznie czynne ekosystemy 

łąkowo – torfowo – wodne, nie są przewidziane pod jakąkolwiek zabudowę. 

5. Gminna winna podnosić świadomość ekologiczną wśród mieszkańców dla pogłębiania 

wiedzy o stanie i zagrożeniach środowiska naturalnego.  

6. Gmina winna nadal ubiegać się o dofinansowania w zakresie Odnawialnych Źródeł 

Energii OZE i wykorzystywać OZE i efektywność energetyczną w budynkach 

użyteczności publicznej dla zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. 
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5.11. Sfera: Gmina Smyków według danych GUS na tle powiatu i województwa  

Z danych GUS wynika, iż gmina Smyków w następujący sposób prezentuje się na tle 

powiatu koneckiego (8 gmin) i województwa świętokrzyskiego (102 gminy) w oparciu 

o podstawowe wskaźniki rozwoju cywilizacyjnego: 

a) Ludność na 1 km2: 

 3 miejsce w powiecie 

 55 miejsce w województwie świętokrzyskim 

b) Kobiety na 100 mężczyzn: 

 2 miejsce w powiecie 

 8  miejsce w województwie świętokrzyskim 

c) Saldo migracji na 1000 ludności: 

 4 miejsce w powiecie 

 51 miejsce w województwie świętokrzyskim 

d) Dochody własne budżetu gminy/ na 1 mieszkańca: 

 7 miejsce w powiecie 

 96 miejsce w województwie świętokrzyskim 

e) Środki w dochodach budżetu gminy na finansowanie i współfinansowanie programów i 

projektów unijnych na 1 mieszkańca: 

 6 miejsce w powiecie  

 81 miejsce w województwie świętokrzyskim 

f) Wydatki budżetu gminy: 

 4 miejsce w powiecie 

 51 miejsce w województwie świętokrzyskim 

g) Dzieci w przedszkolach na 100 miejsc: 

  1 miejsce w powiecie 

 26 miejsce w województwie świętokrzyskim 

h) Przeciętna powierzchnia użytkowania 1 mieszkania w zasobach mieszkaniowych: 

 3 miejsce w powiecie 

 72 miejsce w województwie świętokrzyskim 
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i) Odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowej: 

 2 miejsce w powiecie 

 44 miejsce w województwie świętokrzyskim 

j) Odsetek ludności korzystającej z instalacji kanalizacyjnej: 

 3 miejsce w powiecie 

 46 miejsce w województwie świętokrzyskim 

k) Odsetek ludności korzystającej z instalacji gazowej: 

 5 miejsce w powiecie  

 71 miejsce w województwie świętokrzyskim 

l) Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności: 

 2 miejsce w powiecie 

 19 miejsce w województwie świętokrzyskim 

 

GMINA SMYKÓW NAJWYŻSZE WSKAŹNIKI CYWILIZACYJNE MA  

W ZAKRESIE: 

1) Dzieci w przedszkolach na 100 miejsc 

2) Odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowej 

3) Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 

4) Kobiety na 100 mężczyzn 

5) Ludność na 1 km2 

6) Odsetek ludności korzystającej z instalacji kanalizacyjnej 

7) Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w zasobach mieszkaniowych 

8) Saldo migracji na 1000 ludności 

9) Wydatki budżetu gminy 

 



„Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030” 

 
103 

 

GMINA SMYKÓW NAJNIŻSZE WSKAŹNIKI CYWILIZACYJNE MA  

W ZAKRESIE: 

1) Odsetek ludności korzystającej z instalacji gazowej 

2) Środki w dochodach budżetu gminy na finansowanie i współfinansowanie programów 

 i projektów unijnych 

3) Dochody własne budżetu gminy 
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5.12. Sfera: dotycząca oceny potencjału rozwojowego poszczególnych sołectw w Gminie Smyków 

OBSZAR PIERWSZY - negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe  

Lp. Obszar Ubóstwo Bezrobocie 

Zagrożenia 

bezpieczeństwa 

publicznego 

Negatywne 

zjawiska 

gospodarcze 

Negatywne 

zjawiska 

środowiskowe 

Negatywne 

zjawiska 

przestrzenno-

funkcjonalne 

Negatywne 

zjawiska 

techniczne  

w obszarze 

infrastruktury 

technicznej 

Syntetyczny 

wskaźnik 

degradacji 

1. Adamów 

Niskie 

(3) 

Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) 3,0 

2. Cisownik 

Średnie 

(2) 

Średnie (2) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) 2,72 

3. Królewiec 

Niskie 

(3) 

Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) 3,0 
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4. Miedzierza 

Niskie 

(3) 

Średnie (2) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) 2,86 

5. Matyniów 

Niskie 

(3) 

Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) 3,0 

6. Przyłogi 

Niskie 

(3) 

Średnie (2) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) 2,86 

7. Smyków 

Niskie 

(3) 

Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) 3,0 

8. Stanowiska 

Niskie 

(3) 

Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) 3,0 

9. Trawniki 

Średnie 

(2) 

Średnie (2) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) 2,72 

10. 

Wólka 

Smolana 

Średnie 

(2) 

Średnie (2) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) 2,72 

11. Salata 

Niskie 

(3) 

Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) 3,0 
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12. Kozów 

Niskie 

(3) 

Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) 3,0 

Gmina Smyków 

Niskie 

(3) 

Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) Niskie (3) 2,90 

UWAGA: Miernik oceny dla algorytmu negatywnego: wysokie, średnie, niskie 
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Z analizy wskaźników we wskazanych obszarach w poszczególnych sołectwach, występują 

następujące oceny: 

1)  Ubóstwo – jako „niskie” – występuje w sołectwach: Adamów, Królewiec, Miedzierza, 

Matyniów, Przyłogi, Smyków, Stanowiska, Salata, Kozów a jako „średnie” – występuje  

w sołectwach: Cisownik, Trawniki, Wólka Smolana. W odniesieniu do całej gminy występuje 

jako wskaźnik – „niskie”.  

2) Bezrobocie - jako „niskie” – występuje w sołectwach: Adamów, Królewiec, Matyniów, 

Smyków, Stanowiska, Salata, Kozów, a jako „średnie” – występuje w sołectwach: Cisownik, 

Miedzierza, Przyłogi, Trawniki, Wólka Smolana. W odniesieniu do całej gminy występuje jako 

wskaźnik – „niskie”.  

3) Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego - jako „niskie” – występuje we wszystkich 

sołectwach w gminie.  W odniesieniu do całej gminy występuje jako wskaźnik – „niskie”.  

4) Negatywne zjawiska gospodarcze - jako „niskie” – występuje we wszystkich sołectwach  

w gminie.  W odniesieniu do całej gminy występuje jako wskaźnik – „niskie”.  

5) Negatywne zjawiska środowiskowe - jako „niskie” – występuje we wszystkich sołectwach 

w gminie. W odniesieniu do całej gminy występuje jako wskaźnik – „niskie”.  

6) Negatywne zjawiska przestrzenno – funkcjonalne - jako „niskie” – występuje we 

wszystkich sołectwach w gminie.  W odniesieniu do całej gminy występuje jako wskaźnik – 

„niskie”.  

7) Negatywne zjawiska techniczne w obszarze infrastruktury technicznej - jako „niskie” – 

występuje we wszystkich sołectwach w gminie.  W odniesieniu do całej gminy występuje jako 

wskaźnik – „niskie”.  
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OBSZAR DRUGI - dostępność do podstawowej infrastruktury i usług publicznych.   

Lp. Obszar 

Dostępność do 

służby zdrowia 

Uczestnictwo  

w życiu 

publicznym 

Dostępność 

do kultury 

Dostępność do 

edukacji 

Dostępność do 

sportu  

i rekreacji 

Dostępność 

komunikacyjna 

Syntetyczny 

wskaźnik 

rozwoju 

1. Adamów średnia (2) średnia (2) niska (1) średnia (2) średnia (2) niska (1) 1,66 

2. Cisownik średnia (2) średnia (2) niska (1) średnia (2) średnia (2) niska (1) 1,66 

3. Królewiec  średnia (2) średnia (2) niska (1) średnia (2) średnia (2) średnia (2) 1,83 

4. Miedzierza średnia (2) średnia (2) niska (1) średnia (2) średnia (2) wysoka (3) 2,0 

5. Matyniów średnia (2) średnia (2) niska (1) średnia (2) średnia (2) średnia (2) 1,83 

6. Przyłogi średnia (2) średnia (2) niska (1) średnia (2) średnia (2) średnia (2) 1,83 

7. Smyków średnia (2) średnia (2) niska (1) średnia (2) średnia (2) wysoka (3) 2,0 

8. Stanowiska średnia (2) średnia (2) niska (1) średnia (2) średnia (2) niska (1) 1,66 



„Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030” 

 
110 

 

9. Trawniki średnia (2) średnia (2) niska (1) średnia (2) średnia (2) niska (1) 1,66 

10. Wólka Smolana  średnia (2) średnia (2) niska (1) średnia (2) niska (1) niska (1) 1,5 

11. Salata średnia (2) średnia (2) niska (1) średnia (2) średnia (2) niska (1) 1,66 

12. Kozów średnia (2) średnia (2) niska (1) średnia (2) średnia (2) niska (1) 1,66 

Gmina Smyków średnia (2) średnia (2) niska (1) średnia (2) średnia (2) średnia (2) 1,59 

UWAGA: Miernik oceny dla algorytmu pozytywnego: wysoka, średnia, niska 
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Z analizy wskaźników dostępności do podstawowej infrastruktury i usług publicznych, we 

wskazanych obszarach wynika: 

1) Dostępność do służby zdrowia – jako „średnia” występuje we wszystkich sołectwach. 

W odniesieniu do całej gminy występuje jako wskaźnik - „średnia”. 

2) Uczestnictwo w życiu publicznym - jako „średnia” występuje we wszystkich 

sołectwach.  W odniesieniu do całej gminy występuje jako wskaźnik -  „średnia”. 

3) Dostępność do kultury -  jako „niska” występuje we wszystkich sołectwach. 

W odniesieniu do całej gminy występuje jako wskaźnik - „niska”. 

4) Dostępność do edukacji - jako „średnia” występuje we wszystkich sołectwach.  

W odniesieniu do całej gminy występuje jako wskaźnik -  „średnia”. 

5) Dostępność do sportu i rekreacji - jako „średnia” występuje w sołectwach: Adamów, 

Cisownik, Królewiec, Miedzierza, Matyniów, Przyłogi, Smyków, Stanowiska, 

Trawniki, Salata, Kozów, a jako „niska” w 1 sołectwie: Wólka Smolana.  

W odniesieniu do całej gminy występuje jako wskaźnik -  „średnia”. 

6) Dostępność komunikacyjna - w 2 sołectwie jest „wysoka”: Miedzierza, Smyków, jako 

„średnia” występuje w 3 sołectwach: Królewiec, Matyniów, Przyłogi, a jako „niska” 

występuje w odniesieniu do 7 sołectw: Adamów, Cisownik, Stanowiska, Trawniki, 

Wólka Smolana, Salata, Kozów. W odniesieniu do całej gminy występuje jako 

wskaźnik-„średnia”. 

 

Podsumowując analizę występowania negatywnych zjawisk oraz dostępność do podstawowej 

infrastruktury i usług publicznych, należy zauważyć, iż w obydwóch przypadkach tylko  

w niektórych sołectwach występuje nasilenie negatywnych zjawisk, czy tez niski dostęp do 

podstawowej infrastruktury i usług publicznych. Stwarza to dobre warunki wyjściowe do 

utrzymania, a może nawet zdynamizowania zrównoważonego rozwoju gminy Smyków  

w perspektywie czasowej do 2030r. 

Zespół projektowy rekomenduje wzmocnienie działań prorozwojowych we wszystkich 

objętych diagnozą sferach, przy wykorzystaniu 3 strategicznych okoliczności: 

1) OKOLICZNOŚĆ PIERWSZA – dotychczasowa odpowiedzialność, komplementarność, 

transparentność i kompetencja, działania Rady Gminy Smyków, Wójta Gminy, 

pracowników samorządowych, sołtysów oraz innych aktywnych obywateli Gminy. 
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2) OKOLICZNOŚĆ DRUGA – korzystne położenie gminy w niewielkiej odległości od 

większych miast.  

3) OKOLICZNOŚĆ TRZECIA – dostępność w zwielokrotnionej postaci funduszy 

pomocowych, szczególnie podchodzących z UE, z których może być finansowana polityka 

rozwojowa, a szczególnie zadania inwestycyjne i społeczne gminy Smyków, które zostaną 

wypracowane w ramach „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”, dotyczy 

to:  

3.1. Umowa Partnerstwa (UP) - dotycząca polityki spójności, która obejmuje następujące 

programy krajowe:  

3.1.1. Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) -  

następca Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Program przyczyni się do rozwoju 

gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania  

i adaptacji do zmian klimatu. FEnIKS wesprze również inwestycje transportowe oraz 

dofinansuje ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Planowany budżet to: ponad 25 mld 

euro. 

3.1.2. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) -   

program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 

2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). FENG będzie wspierał 

realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które 

zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. 

przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje 

otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji. Planowany budżet to ok 7,9 mld 

euro. 

3.1.3.  Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) -  

następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Główne obszary działania FERS 

to: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. Program będzie wspierał projekty  

z zakresu: poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji 

i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii 

społecznej oraz ochrony zdrowia. 
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3.1.4. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - jest następcą programu 

Polska Cyfrowa (POPC), który w latach 2014-2020 wspierał cyfryzację w Polsce. FERC 

będzie koncentrował się przede wszystkim na: zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego 

Internetu szerokopasmowego, udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających  

w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców, zapewnieniu 

cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji, rozwoju 

gospodarki opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe, rozwoju 

współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów 

społeczno-gospodarczych, wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych,  

w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego 

(jst) i przedsiębiorców. Planowany budżet FERC to ok. 2 mld euro. 

3.1.5. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – nowy program dla 

makroregionu Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych 

obszarach: wzmocnienie konkurencyjności i  innowacyjności przedsiębiorstw, energia  

i ochrona klimatu, spójna sieć transportowa i zwiększenie dostępności transportowej oraz 

aktywizacja kapitału społecznego, rozwój turystyki i usługi uzdrowiskowe. Oprócz 5 

województw dotychczas objętych wsparciem: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 

świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, z nowego programu będzie korzystać także 

województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów. W puli 

FEPW jest ok. 2,5 mld euro. 

3.1.6. Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich – program ma trzy głównie 

priorytety: skuteczne instytucje, skuteczni beneficjenci i skuteczna komunikacja. Środki  

z Pomocy Technicznej zostaną przeznaczone m.in. na: szkolenia dla beneficjentów 

korzystających z Funduszy Europejskich, rozwój krajowego systemu informatycznego 

umożliwiającego aplikowanie i rozliczanie projektów unijnych, działania informacyjno-

promocyjne zwiększające wiedzę o Funduszach w Polsce. Budżet programu wyniesie 0,5 

mld euro. 

3.2. Krajowy Plan Odbudowy na lata 2021-2027, o obszarach wsparcia:  

3.2.1. POWER UP – Rozwój czystych technologii i odnawialnych źródeł energii OZE.  

3.2.2. RENOVATE – Poprawa efektywności energetycznej budynków.  
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3.2.3. CONNECT – Rozwój usług szerokopasmowych. 

3.2.4. SCALE UP – Zwiększeniu zdolności przetwarzania danych przemysłowych w chmurze 

oraz rozwoju nowoczesnych procesorów. 

3.2.5. RECHARGE and REFUEL – Rozwój zrównoważonego transportu oraz budowa stacji 

ładowania i tankowania paliwa. 

3.2.6. RESKILL and UPSKILL – Rozwój umiejętności cyfrowych i szkolenia zawodowego. 

3.2.7. MODERNISE - Cyfryzacja administracji publicznej i usług publicznych. 

3.3. Inne dostępne Europejskie i krajowe środki publiczne, a w tym:  

3.3.1. Programy Wspólnotowe UE 2021-2027. 

3.3.2. Program Operacyjny Ryby 2021-2027. 

3.3.3. Program pomoc Obywatelska 2021-2027.  

3.3.4. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

3.3.5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2021-2030. 

3.3.6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2021-2030.  

3.3.7. Programy Operacyjne Banku Gospodarstwa Krajowego 2021-2030.  

3.3.8. Programy Operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2021-2030. 
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Rozdział 6 - ANALIZA STRATEGICZNA (SWOT) GMINY SMYKÓW 
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Analiza SWOT, jako narzędzie pomocnicze pozwoli na pogłębioną ocenę otoczenia 

planowanych w Strategii kierunków działań. Z oczywistych względów posłuży 

uporządkowaniu informacji mających kluczowe znaczenie dla polityki społecznej gminy 

Smyków. 

Zastosowana technika analityczna SWOT oparta została na czynnikach mających wpływ na 

rozwój sfery społecznej, gospodarczej, przestrzennej, pogrupowanych w cztery kategorie 

czynników strategicznych: 

 

- (Strengths) mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę 

analizowanego obszaru, 

 

-  (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, 

wadę analizowanego obszaru, 

 

- (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego 

obszaru szansę korzystnej zmiany, 

   

- (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obszaru 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

 

Analiza SWOT, została opracowana na podstawie wniosków z „Diagnozy 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla Gminy Smyków” oraz wyników ankiet. Analizie 

poddana została cała gmina Smyków.  
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Mocne Strony Gminy Smyków: 

 bliskie położenie miasta powiatowego – Końskie, 

 lokalizacja gminy na trasie Kielce-Łódź, droga krajowa nr 74, 

 walory przyrody ożywionej i nieożywionej w okolicach Sielpi Wielkiej, potencjał 

turystyczny, 

 prężna działalność Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) oraz Kół Gospodyń 

Wiejskich (KGW), 

 bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura oświatowa, 

 duża liczba boisk wielofunkcyjnych (orlików), placów zabaw i świetlic wiejskich, 

 czyste powietrze sprzyjające rozwojowi agroturystyki, 

 bardzo dobra działalność Urzędu Gminy Smyków, 

 walory krajobrazowe, 

 szkoły, przedszkole, 

 wysoki poziom skanalizowania gminy, 

 dobre połączenie z mostami, 

 rozwinięta sieć sklepów, 

 kompetentni pracownicy GOPS, 

 rozwinięty system telekomunikacyjny, 

 spory potencjał demograficzny, zawodowy, 

 infrastruktura drogowa,  

 potencjał lokalnych działaczy organizacji,  

 zalesienie terenu gminy, 

 oddolne inicjatywy mieszkańców, 

 pomoc osobom chorym, starszym,  

 wspomaganie działań gospodarczych i oświaty. 
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Słabe Strony Gminy Smyków: 

 brak miejsc pracy, 

 niskie dochody własne gminy, 

 brak przemysłu, 

 słaba komunikacja na terenie Gminy, 

 dostępność do opieki zdrowotnej, 

 słabe wykorzystanie placówek świetlicowych, 

 słaby przepływ informacji przy realizacji inwestycji na terenie gminy, 

 mała liczba miejsc pracy na lokalnym rynku,  

 słaba aktywność organizacji pozarządowych, 

 brak parku publicznego, 

 brak stomatologa,  

 brak strefy terenów inwestycyjnych, 

 brak terenu pod otworzenie targów, bazarów,  

 brak ścieżki rowerowej łączącej gminę z Sielpią,  

 brak chodników przy trasie 74, 

 mało przejść dla pieszych,  

 brak promocji gminy, brak imprez dla lokalnych mieszkańców,  

 brak zajęć dla młodzieży, 

 rzadkie odśnieżanie dróg oraz koszenie poboczy,  

 brak dostępności zajęć dodatkowych dla dzieci – językowych, 

 mała przedsiębiorczość,  

 brak przemysłu, zakładów pracy (strefa przemysłowa), 

 odejście ludności od prac w rolnictwie (brak rynku zbytu). 
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Szanse dla Gminy Smyków: 

 Pomocowe środki finansowe w formie dotacji w nowej Strategii UE 2021-2027 

pochodzące z: Wieloletnich Ram Finansowych UE 2021-2027, Europejski Instrument 

na Rzecz Odbudowy i Zwiększenie Odporności, Mechanizmów Finansowych EOG 

2022-2028 i innych doostępnych dla samorządów terytorialnych środków publicznych 

krajowych i europejskich, 

 Współpraca z sąsiednimi gminami oraz miastami UE, 

 Podnoszenie poziomu kształcenia, kwalifikacji zawodowych mieszkańców, 

 Podnoszenie standardu i rozszerzenie zakresu usług podstawowej opieki zdrowotnej, 

 Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez działania profilaktyczne i edukacyjne dla 

mieszkańców gminy, a szczególnie dla dzieci i młodzieży prowadzone wspólnie  

z policją, straża pożarną, szkołami i organami pozarządowymi, 

 Otwarcie nowych miejsc pracy, 

 Współpraca z jednostkami samorządowymi, 

 Podniesienie poziomu i standardów spędzania wolnego czasu na terenie gminy 

Smyków, 

 Dalsza budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy,  

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) i efektywności energetycznej  

w budynkach użytecznści publicznej dla zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.  

 

Zagrożenia dla Gminy Smyków: 

 Starzenie się społeczeństwa, 

 Niekorzystna struktura wiekowa, 

 Wzrost podatków, 

 Możliwość występowania klęsk żywiołowych,  

 Wysokie koszty stworzenia i utrzymania miejsca pracy, 

 Kolejne fale pandemii COVID-19 lub innych podobnych zagrożeń cywilizacyjnych, 

 Utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia.  
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ROZDZIAŁ 7 - STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU 
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7.1. Wizja Rozwoju Gminy Smyków 

 

Gmina Smyków to dobre miejsce do pracy, życia i rozwoju, skupiające się na ciągłym 

podnoszeniu  jakości życia mieszkańców, przy jednoczesnym poszanowaniu dziedzictwa 

kulturowego, środowiska naturalnego i otwartości na ludzi. 

 

7.2. Misja Rozwoju Gminy Smyków 

 

Gmina Smyków dzięki pozyskiwaniu kapitału stymulującego rozwój gminy, aktywności 

mieszkańców poprawia komfort życia swoich mieszkańców oraz dba o modernizację 

 i transformacji ścieżki rozwoju gminy, jak i  województwa. 

 

7.3. Cel strategiczny  

 

Zarządzanie potencjałem gospodarczym i społecznym gminy Smyków, tak aby w jak najlepszy 

sposób podnieść jakości życia mieszkańców oraz obraz gminy na tle województwa. 
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Rozdział 8 -  OBSZARY TEMATYCZNE ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ  
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8.1. Przedsiębiorczość, inteligentna gospodarka 

 

Cel strategiczny: Wykorzystanie i wzmacnianie istniejącego potencjału lokalnej gospodarki, 

a szczególnie promocja przedsiębiorczości i innowacyjności na terenie gminy Smyków. 

 

Kierunki działań: 

1) Poprawa warunków do inwestowania. 

2) Tworzenie sprzyjających warunków do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

zapewnienie wsparcia instytucjonalnego, pomoc i ułatwienie dostępu do informacji  

o możliwościach pozyskiwania środków na utworzenie lub rozwój firmy. 

3) Działania promujące przedsiębiorczość wśród młodych ludzi.   

4) Organizacja kursów wspomagających proces poszukiwania pracy. 

5)  Pomoc organizacyjno-doradcza lokalnym przedsiębiorcom.  

6) Promocja i wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym w celu zwiększania kompetencji 

cyfrowych. 

7) Rozwój branż gospodarki regionalnej w oparciu o procesy innowacyjne. 

 

8.2. Gospodarka przestrzenna i infrastruktura techniczna 

 

Cel strategiczny: Rozbudowa infrastruktury technicznej, przy dbałości o stan środowiska  

i promowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii OZE.   

Kierunki działań: 

1) Modernizacja oraz budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy i dostosowanie ich 

do parametrów jakie powinna posiadać droga gminna dla poprawy bezpieczeństwa 

publicznego.  

2) Podejmowanie działań, mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy.  

3) Promowanie i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w gminie 

Smyków. 
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4)  Pozyskiwanie dofinansowań z funduszy krajowych i UE na budowę odnawialnych 

źródeł energii (OZE).  

5) Wykorzystanie OZE i efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 

dla zmniejszenia zanieczyszczania środowiska.  

8.3. Dziedzictwo, kapitał ludzki i społeczny 

 

Cel strategiczny: Budowa tożsamości wspólnoty lokalnej oraz rozwój kultury i dziedzictwa 

kulturowego. Tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju kapitału społecznego  

i ludzkiego opartego o społeczność lokalną, jako podstawę do podnoszenia poziomu życia 

mieszkańców. Wzrost dostępności do opieki medycznej oraz rozwój infrastruktury kulturalnej.  

Kierunki działań: 

1) Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących upowszechnianiu kultury oraz 

integracji środowisk lokalnych.  

2) Poszerzenie oferty zajęć z zakresu kultury na terenie gminy. 

3) Poprawa warunków dla zwiększania aktywności społecznej i obywatelskiej 

mieszkańców. 

4) Zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej dla mieszkańców. 

5) Rozwój specjalistycznej opieki zdrowotnej. 

6) Promowanie zachowań prozdrowotnych. 

7) Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej. 

8) Promocja turystyki oraz agroturystyki na terenie gminy.  

9) Podnoszenie poziomu i standardów spędzania wolnego czasu oraz rozwoju kultury 

na terenie gminy Smyków, poprzez budowę ośrodka kultury. 

8.4. Partnerstwo i Współpraca 

 

Cel strategiczny: Rozwój gminy Smyków, przy jednoczesnym wsparciu aktywności lokalnej 

i wykorzystaniu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 

Kierunki działań: 

1) Wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).  
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2) Rozwój i wzmacnianie współpracy z innymi gminami. 

3) Zwiększenie poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców. 

4) Wspieranie integracji społeczeństw lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem 

integracji poszczególnych sołectw gminy Smyków. 

 

8.5. Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia 

 

OBSZAR:  

Przedsiębiorczość, inteligentna gospodarka 

Cel strategiczny:  

Wykorzystanie i wzmacnianie istniejącego potencjału lokalnej gospodarki, a szczególnie promocja 

przedsiębiorczości i innowacyjności na terenie gminy Smyków. 

Kierunki działań 

Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki osiągnięcia 

działań 

 Poprawa warunków do 

inwestowania. 

 Tworzenie sprzyjających 

warunków do rozpoczęcia 

działalności gospodarczej, 

zapewnienie wsparcia 

instytucjonalnego, pomoc  

i ułatwienie dostępu do 

informacji o możliwościach 

pozyskiwania środków na 

utworzenie lub rozwój firmy. 

 Działania promujące 

przedsiębiorczość wśród 

młodych ludzi.   

 Organizacja kursów 

wspomagających proces 

poszukiwania pracy. 

  Pomoc organizacyjno-

doradcza lokalnym 

przedsiębiorcom.  

  Promocja istniejących 

terenów inwestycyjnych 

wśród inwestorów  

(z terenu gminy oraz z 

zewnątrz).  

 Zwiększenie liczby 

przedsiębiorstw na terenie 

gminy.  

 Zwiększenie atrakcyjności 

gminy pod względem 

tworzenia oferty dla 

nowych mieszkańców  

i przedsiębiorców.  

 Zwiększenie ilości kursów  

i szkoleń wspomagających 

proces poszukiwania racy.  

 Zwiększenie atrakcyjności 

gminy. 

 

 Liczba utworzonych 

programów wsparcia dla 

przedsiębiorców (szt.). 

 Liczna nowo utworzonych 

przedsiębiorstw na terenie 

gminy (szt.).  

 Liczba podjętych działań  

w ramach wsparcia rozwoju 

turystyki na terenie gminy. 
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 Promocja i wsparcie 

uczenia się przez całe życie, 

w tym  

w celu zwiększania 

kompetencji cyfrowych. 

 Rozwój branż gospodarki 

regionalnej w oparciu  

o procesy innowacyjne. 

 

 

OBSZAR:  

Dziedzictwo, kapitał ludzki i społeczny 

Cel strategiczny:  

Budowa tożsamości wspólnoty lokalnej oraz rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego. Tworzenie 

odpowiednich warunków do rozwoju kapitału społecznego i ludzkiego opartego o społeczność 

lokalną, jako podstawę do podnoszenia poziomu życia mieszkańców. Wzrost dostępności do opieki 

medycznej oraz rozwój infrastruktury kulturalnej. 

Kierunki działań 

Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki osiągnięcia 

działań 

 Organizacja przedsięwzięć 

kulturalnych służących 

upowszechnianiu kultury oraz 

integracji środowisk 

lokalnych.  

 Poszerzenie oferty zajęć  

z zakresu kultury na terenie 

gminy. 

 Poprawa warunków dla 

zwiększania aktywności 

społecznej i obywatelskiej 

mieszkańców. 

 Zapewnienie wysokiej jakości 

opieki medycznej dla 

mieszkańców. 

 Rozwój specjalistycznej opieki 

zdrowotnej. 

 Promowanie zachowań 

prozdrowotnych. 

 Poprawa warunków 

nauczania w Szkołach 

Podstawowych. 

 Poprawa jakości życia 

poprzez nowe możliwości 

spędzania czasu wolnego 

przez dzieci, młodzież, 

dorosłych oraz seniorów -

zapewnienie oferty 

dostosowanej do wieku. 

 Poszerzenie oferty zajęć 

dydaktycznych, 

sportowych.  

 Poprawa usług 

związanych  

z opieką zdrowotną.  

 Promocja gminy na 

zewnątrz.  

 Liczba prowadzonych zajęć 

pozalekcyjnych (szt.)  

 Liczba zmodernizowanych 

pomieszczeń szkolnych 

(szt.). 

 Liczba zajęć dydaktycznych  

(szt.)  

 Liczba zajęć z oferty 

sportowo-rekreacyjnej dla 

mieszkańców gminy (szt.) 

 Nowe miejsca rekreacyjno-

wypoczynkowe do 

spędzania wolnego czasy 

dla turystów  

i mieszkańców (szt.). 
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 Rozszerzenie oferty 

edukacyjnej dla dzieci  

i młodzieży szkolnej  

i przedszkolnej. 

 Promocja turystyki oraz 

agroturystyki na terenie 

gminy.  

 Podnoszenie poziomu  

i standardów spędzania 

wolnego czasu oraz rozwoju 

kultury na terenie gminy 

Smyków, poprzez budowę 

ośrodka kultury. 

 

 Wzmacnianie tożsamości 

społecznej i kulturowej 

mieszkańców.  

 Stworzenie miejsc do 

spędzania wolnego czasu 

przez dzieci i młodzieży.  

 Zwiększenie aktywności 

fizycznej mieszkańców.  

 Poprawa stanu zdrowia 

mieszkańców gminy, 

dzięki uczestnictwu w 

aktywności fizycznej. 

 Zwiększenie atrakcyjności 

gminy poprzez 

rozwinięcie bazy 

turystycznej.  

 Zwiększenie bazy 

noclegowej na terenie 

gminy.  

 Zwiększenie ilości ścieżek 

rowerowych na terenie 

gminy.  

 

OBSZAR:  

Gospodarka przestrzenna i infrastruktura techniczna 

Cel strategiczny:  

Rozbudowa infrastruktury technicznej, przy dbałości o stan środowiska  

i promowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii OZE.   

Kierunki działań 

Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki osiągnięcia 

działań 

 Modernizacja oraz budowa 

infrastruktury drogowej na 

terenie gminy i dostosowanie 

ich do parametrów jakie 

powinna posiadać droga 

gminna dla poprawy 

bezpieczeństwa publicznego.  

 Podejmowanie działań, 

mających na celu podniesienie 

świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy.  

  Poprawa stopnia 

skomunikowania gminy 

między sołectwami.  

 Poprawa atrakcyjności 

przestrzeni obszarów 

wiejskich.  

 Zwiększenie świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców gminy. 

 Zwiększenie wsparcia  

w zakresie rozwoju 

 Długość rozbudowanych 

dróg (km).  

 Liczba mieszkańców 

przyłączonych do sieci 

kanalizacyjnej (szt.). 

 Kwota udzielonych dotacji 

na odnawialne źródła 

energii OZE (szt.). 

 Ilość budynków 

wykorzysujących 

odnawialne źródła energii 

(OZE)  
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 Promowanie i wspieranie 

rozwoju odnawialnych źródeł 

energii (OZE) w gminie 

Smyków. 

  Pozyskiwanie dofinansowań  

z funduszy krajowych i UE na 

budowę odnawialnych źródeł 

energii (OZE).  

 Wykorzystanie OZE  

i efektywności energetycznej 

w budynkach użyteczności 

publicznej dla zmniejszenia 

zanieczyszczania środowiska.  

odnawialnych źródeł 

energii (OZE) w gminie.  

 Poprawa efektywności 

energetycznej budynków.  

 Zwiększenie ilości 

odprowadzonych ścieków 

systemem kanalizacji 

sanitarnej.   

 Poprawa warunków życia 

mieszkańców. 

i efektywność energetyczną 

(szt.). 

 

OBSZAR:  

Partnerstwo i Współpraca 

Cel strategiczny:  

Rozwój gminy Smyków, przy jednoczesnym wsparciu aktywności lokalnej i wykorzystaniu 

partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 

Kierunki działań 

Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki osiągnięcia 

działań 

 Wspieranie partnerstwa 

publiczno-prywatnego (PPP).  

 Rozwój i wzmacnianie 

współpracy z innymi 

gminami. 

 Zwiększenie poczucia 

tożsamości regionalnej 

mieszkańców. 

 Wspieranie integracji 

społeczeństw lokalnych ze 

szczególnym 

uwzględnieniem integracji 

poszczególnych sołectw 

gminy Smyków. 

 

  Poszerzenie oferty 

spędzania wolnego czasu 

wśród mieszkańców  

o charakterze kulturalnym. 

 Zwiększenie atrakcyjności 

gminy.  

 Promocja gminy na 

zewnątrz.  

 Wzmacnianie tożsamości 

społecznej i kulturowej 

mieszkańców.  

 Rozwój wiedzy na temat 

dziedzictwa kulturowego 

gminy.  

 Integracja środowisk 

lokalnych poprzez 

przedsięwzięcia kulturalne 

organizowane na 

 Liczba zajęć z oferty 

kulturalnej dla 

mieszkańców gminy (szt.). 

 Ilość wydarzeń 

kulturalnych 

zorganizowanych na terenie 

gminy (szt.). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 9 - ZADANIA INWESTYCYJNE I SPOŁECZNE DLA 

GMINY SMYKÓW DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARACH TEMATYCZNYCH NA LATA 2023-2030  
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ZADANIA INWESTYCYJNE 

1) ZADANIE INWESTYCYJNE NR 1  

LP. OPIS INFORMACJE O ZADANIACH 

1. Obszar rozwojowy  
Gospodarka przestrzenna, środowisko i infrastruktura 

techniczna. 

2. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Salata, 

Matyniów, Przyłogi, Stanowiska, Kozów.  

3. Cel społeczny 
Zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Smyków 

do kanalizacji oraz ochrona środowiska. 

4. Cel ekonomiczny 

Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania 

inwestycyjnego. Większa dostępność, podniesienie 

wartości. 

5. 

Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Prace projektowe oraz roboty budowlane na terenie 

pięciu sołectw gminy Smyków.  

5.1. Termin rozpoczęcia 2022 

5.2. 
Termin 

zakończenia 
2023 

6. 

Opis 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego  

Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach Salata, 

Matyniów, Przyłogi, Stanowiska, Kozów. Realizacja 

programów z zakresu ochrony środowiska, potrzeba 

społeczna. Pozyskania środków zewnętrznych  

i własnych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

 

2) ZADANIE INWESTYCYJNE NR 2 

LP. OPIS INFORMACJE O ZADANIACH 

1. Obszar rozwojowy  
Gospodarka przestrzenna, środowisko i infrastruktura 

techniczna.  

2. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na terenie 

sołectwa Matyniów.  

3. Cel społeczny 

Wykorzystanie potencjału związanego z turystyką, 

rekreacją i spędzeniem czasu wolnego. 

 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Smyków, 

większa dostępność, podniesienie wartości gminy. 

4. Cel ekonomiczny Pozyskanie dotacji zewnętrznych, szczególnie  
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z Funduszy Strukturalnych UE 2021-2027 lub krajowych 

środków publicznych na budowę zbiornika retencyjno-

rekreacyjnego na terenie sołectwa Matyniów. 

5. 

Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Roboty budowlane związane z budową zbiornika 

retencyjno-rekreacyjnego na terenie sołectwa Matyniów. 

5.1. Termin rozpoczęcia 2022 

5.2. 
Termin 

zakończenia 
2023 

6. 

Opis 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego  

Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na terenie 

sołectwa Matyniów. Pozyskanie środków zewnętrznych 

na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

 

3) ZADANIE INWESTYCYJNE NR 3 

LP. OPIS INFORMACJE O ZADANIACH 

1. Obszar rozwojowy  
Gospodarka przestrzenna, środowisko i infrastruktura 

techniczna. 

2. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Budowa i modernizacja dróg w sołectwie Królewiec.  

3. Cel społeczny 
Podniesienie jakości i sprawności komunikacji 

wewnętrznej w sołectwie Królewiec. 

4. Cel ekonomiczny 
Wzrost bezpieczeństwa, zainteresowania turystycznego, 

zysków lokalnych firm. 

5. 

Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Roboty budowlane związane z budową i modernizacją  

infrastruktury drogowej. 

5.1. Termin rozpoczęcia 2022 

5.2. 
Termin 

zakończenia 
2024 

6. 

Opis 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego  

Budowa i modernizacja stanu infrastruktury drogowej na 

terenie sołectwa Królewiec. Poprawa infrastruktury 

drogowej łączy w sobie cel społeczny i ekonomiczny, 

podnosi komfort jakości życia gminy, sprzyja rozwojowi 

lokalnej przedsiębiorczości oraz zwiększa atrakcyjność 

turystyczną gminy. 
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4) ZADANIE INWESTYCYJNE NR 4 

LP. OPIS INFORMACJE O ZADANIACH 

1. Obszar rozwojowy  Dziedzictwo, kapitał ludzki i społeczny.  

2. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej  

z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi.  

3. Cel społeczny 

Zwiększenie udziału mieszkańców gminy Smyków 

w życiu kulturalnym, podniesienie lokalnych standardów 

aktywności obywatelskiej, w kulturze i działalności 

 w ochotniczej straży pożarnej, jak również edukacja 

kulturalna. 

4. Cel ekonomiczny 

Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez pozyskiwanie 

dotacji celowych i dochodów własnych, jak i płatne 

zajęcia, warsztaty, kursy itp.  

 

5. 

Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Roboty budowlane związane z budową budynku 

użyteczności kulturalno-społecznej  

z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi. 

Przystosowanie i wyposażenie budynku. 

 

5.1. Termin rozpoczęcia 2022 

5.2. 
Termin 

zakończenia 
2024 

6. 

Opis 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego  

Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej  

z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi, 

ponieważ takiego miejsca nie ma obecnie w gminie. 

Potrzeba pozyskania środków zewnętrznych i własnych 

na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

 

5) ZADANIE INWESTYCYJNE NR 5 

 

LP. OPIS INFORMACJE O ZADANIACH 

1. Obszar rozwojowy  
Gospodarka przestrzenna, środowisko i infrastruktura 

techniczna.  

2. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego 

wód termalnych w sołectwie Smolana.  

3. Cel społeczny 

Wykorzystanie potencjału związanego z turystyką 

uzdrowiskową i spędzeniem czasu wolnego przez 

mieszkańców. 

4. Cel ekonomiczny 
Wzrost zainteresowania turystycznego, zysków 

lokalnych firm, wpływów do budżetu gminy. 
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5. 

Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Roboty budowlane związane z wykonaniem otworu 

poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych  

w sołectwie Smolana. 

5.1. Termin rozpoczęcia 2022 

5.2. 
Termin 

zakończenia 
2024 

6. 

Opis 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego  

Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego 

wód termalnych łączy w sobie cel społeczny  

i ekonomiczny, podnosi komfort jakości życia gminy, 

sprzyja wpływom dla lokalnych firm i budżetu gminy 

oraz dodaje atrakcyjność turystycznej i uzdrowiskowej 

gminy. 

 

ZADANIA SPOŁECZNE 

1) ZADANIE SPOŁECZNE NR 1  

LP. OPIS INFORMACJE O ZADANIACH 

1. Obszar rozwojowy  Obszar Partnerstwo i Współpraca 

2. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Bal Charytatywny 

3. Cel społeczny 
Zebranie funduszy na cele charytatywne, integracja 

społeczności lokalnej. 

4. Cel ekonomiczny 
Dochód z balu zostanie przeznaczony na potrzeby 

leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. 

5. 

Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Zakup poczęstunku i zakup fantów na licytację. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy 

Smyków  wita gości w Domu Bankietowo Weselnym 

„Villa Roma” w Miedzierzy.  

 

 

5.1. Termin rozpoczęcia Ostatnia sobota stycznia 

5.2. 
Termin 

zakończenia 
Ostatnia sobota stycznia 

6. 

Opis 

przedsięwzięcia 

społecznego 

W programie: oprawa muzyczna, wykwintne menu, 

zabawa i tańce oraz aukcje i licytacje przedmiotów 

wartościowych. 
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2) ZADANIE SPOŁECZNE NR 2 

LP. OPIS INFORMACJE O ZADANIACH 

1. Obszar rozwojowy  Obszar Partnerstwo i Współpraca 

2. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Bike Orient 

3. Cel społeczny Promocja sportu i gminy Smyków. 

4. Cel ekonomiczny Zwiększenie wartości i kultury. 

5. 

Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Zakup medali i poczęstunku dla uczestników. 

 

5.1. Termin rozpoczęcia III sobota czerwca 

5.2. 
Termin 

zakończenia 
III sobota czerwca 

6. 

Opis 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Rajdy Bike Orient, zwane Rajdami to imprezy 

rekreacyjne łączące w sobie elementy sportowe, 

krajoznawcze i turystyczne. Rozgrywane są w formule na 

orientację. Uczestnicy pokonują trasy Rajdów siłą 

własnych mięśni na rowerach na trasach FAN, MEGA  

i GIGA; pieszo lub biegiem na trasie MARSZOBIEG. 

 

3) ZADANIE SPOŁECZNE NR 3 

LP. OPIS INFORMACJE O ZADANIACH 

1. Obszar rozwojowy  Obszar Partnerstwo i Współpraca 

2. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Dzień Dziecka w Przedszkolu w Smykowie 

3. Cel społeczny 

Edukacyjno-rozrywkowa impreza na dziedzińcu 

Przedszkola w Smykowie dla dzieci uczęszczających do 

Przedszkola w Smykowie 

4. Cel ekonomiczny Zwiększenie wartości i kultury. 

5. 

Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 

społecznego 

- zatrudnienie animatorki 

- zjeżdżalnie dla dzieci  

- przygotowanie poczęstunku dla dzieci  

- zakup lodów i innych niespodzianek dla dzieci 

 

5.1. Termin rozpoczęcia Wybrany dzień w I tydzień czerwca 

5.2. 
Termin 

zakończenia 
Wybrany dzień w I tydzień czerwca 

6. 

Opis 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Wydarzenie ma na celu integrację dzieci. Organizatorem 

jest Przedszkole w Smykowie. 
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4) ZADANIE SPOŁECZNE NR 4 

LP. OPIS INFORMACJE O ZADANIACH 

1. Obszar rozwojowy  Obszar Partnerstwo i Współpraca 

2. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Fearless Run 

3. Cel społeczny Promocja sportu i gminy Smyków 

4. Cel ekonomiczny Zwiększenie wartości i kultury. 

5. 

Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Zakup medali i poczęstunku dla uczestników. 

 

5.1. Termin rozpoczęcia II sobota września 

5.2. 
Termin 

zakończenia 
II sobota września 

6. 

Opis 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Bieg z przeszkodami dla dzieci i dla dorosłych. 

Dla dzieci 3 rodzaje trasy (200m -4 przeszkody 4-7 lat, 

300m- 6 przeszkód 8-10 lat i 400m-8 przeszkód 11-15 

lat). 

Dla dorosłych 5 km-15 przeszkód. 

Fearless Run organizowany jest przez Stowarzyszenie 

ImperActive. Jest to wydarzenie mające na celu 

spędzenie aktywnie weekendu, integrację i promocje 

sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

5) ZADANIE SPOŁECZNE NR 5 

LP. OPIS INFORMACJE O ZADANIACH 

1. Obszar rozwojowy  Obszar Partnerstwo i Współpraca 

2. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Festyn Gminny 

3. Cel społeczny Integracja mieszkańców i dzieci 

4. Cel ekonomiczny Zwiększenie wartości i kultury. 

5. 

Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 

społecznego 

- zatrudnienie animatorki, 

- zjeżdżalnie dla dzieci, 

- przygotowanie poczęstunku dla społeczności lokalnej, 

- zakup nagród dla KGW, 

- zatrudnienie popularnego zespołu muzycznego. 

 

5.1. Termin rozpoczęcia II niedziela sierpnia 

5.2. 
Termin 

zakończenia 
II niedziela sierpnia 
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6. 

Opis 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Dla społeczności lokalnej jest to cykliczne i bardzo 

ważne wydarzenie integrujące społeczność lokalną 

gminy Smyków, organizatorem festynu jest Wójt Gminy 

Smyków, a zaangażowanymi w organizację są gminne 

Koła Gospodyń Wiejskich. 

Harmonogram Festynu Gminnego obejmuje: 

1. Powitanie gości na placu gminnym w Smykowie. 

2. Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich na potrawę 

lokalną. 

3. Występy uczniów placówek oświatowych. 

4. Animacje dla dzieci. 

5. Występy lokalnych zespołów. 

6. Koncert zespołu muzycznego. 

7. Dyskoteka pod gwiazdami. 

 

6) ZADANIE SPOŁECZNE NR 6 

LP. OPIS INFORMACJE O ZADANIACH 

1. Obszar rozwojowy  Obszar Partnerstwo i Współpraca 

2. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Forum KGW i Organizacji Pozarządowych. 

3. Cel społeczny Wsparcie KGW na obszarze gminy. 

4. Cel ekonomiczny Zwiększenie wartości i kultury. 

5. 

Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Przygotowanie poczęstunku dla uczestników. 

Harmonogram Forum KGW: 

1. Prezentacja działalności, produktów przez KGW. 

2. Wygłoszenie merytorycznych wykładów. 

3. Warsztaty tematyczne dotyczących kół gospodyń 

wiejskich. 

4. Występ lokalnych zespołów. 

 

5.1. Termin rozpoczęcia II niedziela lipca 

5.2. 
Termin 

zakończenia 
II niedziela lipca 

6. 

Opis 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Wydarzenie ma pokazać, jak ważną rolę odgrywają koła 

gospodyń i stowarzyszenia w regionie, hasłem 

przewodnim forum jest więc „KGW i organizacje 

pozarządowe siłą gminy Smyków”. 
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Wydarzenie jest współorganizowane przez Urząd Gminy  

w Smykowie, Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia  

i Ekonomii Społecznej oraz koła gospodyń wiejskich. 

 

7) ZADANIE SPOŁECZNE NR 7 

LP. OPIS INFORMACJE O ZADANIACH 

1. Obszar rozwojowy  Obszar Partnerstwo i Współpraca 

2. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Jarmark rękodzielniczy w Cisowniku. 

3. Cel społeczny 
Upamiętnienie mjr Hubala, promocja lokalnych dzieł 

artystycznych. 

4. Cel ekonomiczny Zwiększenie wartości i kultury. 

5. 

Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Harmonogram: 

1. Powitanie gości i prezentacja wystawców 

rękodzieła. 

2. Sprzedaż lokalnych potraw przez KGW 

„Miedzierzanki”. 

3. Występy lokalnych zespołów muzycznych. 

 

5.1. Termin rozpoczęcia III niedziela sierpnia 

5.2. 
Termin 

zakończenia 
III niedziela sierpnia 

6. 

Opis 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Jarmark w Cisowniku jest dedykowany ludziom, którzy 

mają ciekawe hobby i oprócz codziennych zajęć tworzą 

piękne i artystyczne dzieła. Ideą spotkania z rękodziełem 

jest odnalezienie i pokazanie tych wspaniałych ludzi. 

Spotkania organizowane przez Stowarzyszenie "Śladami 

Hubalczyków" i wieś Cisownik. 

 

8) ZADANIE SPOŁECZNE NR 8 

LP. OPIS INFORMACJE O ZADANIACH 

1. Obszar rozwojowy  Obszar Partnerstwo i Współpraca 

2. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Piekielny Maraton Pieszy. 

3. Cel społeczny Promocja sportu, promocja gminy Smyków. 

4. Cel ekonomiczny Zwiększenie wartości i kultury. 
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5. 

Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Maraton po 50-kilometrowej trasie znajdującej się na 

terenie powiatu koneckiego. 

 

5.1. Termin rozpoczęcia IV sobota kwietnia 

5.2. 
Termin 

zakończenia 
IV sobota kwietnia 

6. 

Opis 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Piekielny Maraton Pieszy organizowany jest przez 

Stowarzyszenie ImperActive. ImperActive 

organizowanymi wydarzeniami stara się promować 

gminę Smyków i powiat konecki także poza granicami 

województwa świętokrzyskiego. 

 

9) ZADANIE SPOŁECZNE NR 9 

LP. OPIS INFORMACJE O ZADANIACH 

1. Obszar rozwojowy  Obszar Partnerstwo i Współpraca 

2. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Festyn „Pożegnanie lata” w Miedzierzy 

3. Cel społeczny Integracja mieszkańców i dzieci 

4. Cel ekonomiczny Zwiększenie wartości i kultury. 

5. 

Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 

społecznego 

- zatrudnienie animatorki 

- zjeżdżalnie dla dzieci  

- przygotowanie poczęstunku dla społeczności lokalnej 

 

Harmonogram: 

1. Powitanie gości przy Szkole Podstawowej  

w Miedzierzy im. Henryka Dobrzańskieg „Hubala”. 

2. Zorganizowanie zabaw dla dzieci. 

3. Zorganizowanie poczęstunku.  

4. Zorganizowanie zabawy tanecznej pod gwiazdami. 

 

5.1. Termin rozpoczęcia Ostatnia sobota sierpnia 

5.2. 
Termin 

zakończenia 
Ostatnia sobota sierpnia 

6. 

Opis 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Dla społeczności lokalnej jest to cykliczne i bardzo 

ważne wydarzenie integrujące dzieci i rodziców  ze 

Szkoły Podstawowej w Miedzierzy oraz mieszkań gminy 

Smyków. Organizatorem wydarzenia jest KGW 

Miedzierza „Miedzierzanki” oraz Szkoła Podstawowa  

w Miedzierzy im.  Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 
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10) ZADANIE SPOŁECZNE NR 10 

LP. OPIS INFORMACJE O ZADANIACH 

1. Obszar rozwojowy  Obszar Partnerstwo i Współpraca 

2. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

społecznego 

„Rodzice, nauczyciele dzieciom” 

3. Cel społeczny 

Edukacyjno-rozrywkowa impreza na dziedzińcu 

Przedszkola w Smykowie dla rodziców i dzieci 

uczęszczających do Przedszkola w Smykowie 

4. Cel ekonomiczny Zwiększenie wartości i kultury. 

5. 

Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 

społecznego 

 

1. Widowisko w wykonaniu rodziców, nauczycieli oraz 

dzieci Przedszkola w Smykowie.  

2. Prezentacja edukacyjnych wartości dotyczących 

ochrony środowiska, dbania i poszanowania przyrody.  

3. Prezentacja przedstawicieli Policji z miasteczkiem 

policyjnym oraz pokaz tresury psa policyjnego. 

4. Występy muzyczne młodych lokalnych talentów.  

5. Poczęstunek dla zgromadzonych. 

6. Stoiska z balonami, charakteryzacją twarzy, 

malowaniem paznokci oraz kącikiem logopedycznym. 

 

5.1. Termin rozpoczęcia II wtorek czerwca 

5.2. 
Termin 

zakończenia 
II wtorek czerwca 

6. 

Opis 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Wydarzenie ma na celu integrację dzieci, rodziców, a 

także edukację ekologiczną, na temat bezpieczeństwa na 

drodze oraz przeciwpożarowego. Organizatorem jest 

Przedszkole w Smykowie. 

 

11) ZADANIE SPOŁECZNE NR 11 

LP. OPIS INFORMACJE O ZADANIACH 

1. Obszar rozwojowy  Obszar Partnerstwo i Współpraca 

2. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Turniej piłkarski o puchar Wójta Gminy Smyków. 

3. Cel społeczny Promocja sportu. 

4. Cel ekonomiczny Zwiększenie wartości i kultury. 

5. 

Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 

społecznego 

 

Zakup pucharu i nagród dla uczestników.  

5.1. Termin rozpoczęcia II sobota lipca 
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5.2. 
Termin 

zakończenia 
II sobota lipca 

6. 

Opis 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Wydarzenie sportowe angażujące młodych sportowców. 

 

12) ZADANIE SPOŁECZNE NR 12 

LP. OPIS INFORMACJE O ZADANIACH 

1. Obszar rozwojowy  Obszar Partnerstwo i Współpraca 

2. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Wydarzenie kulturalne 

„Tydzień Bibliotek w gminie Smyków”. 

3. Cel społeczny Promocja czytelnictwa. 

4. Cel ekonomiczny Zwiększenie wartości i kultury. 

5. 

Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Zajęcia biblioteczne i edukacyjne tj. zwiedzanie 

biblioteki, oglądanie księgozbioru, możliwość 

dowiedzenia się jak stać się czytelnikiem, jak korzystać  

z biblioteki, czytelni oraz wypożyczalni, jak dbać  

i szanować książki. 

Dla młodzieży szkolnej lekcje tematyczne, podczas 

których uczniowie poznają podstawowe zasady pracy  

i funkcjonowania placówki, zapoznają się z jej 

regulaminami, księgozbiorem, uczą się korzystania  

z katalogu oraz pracują z książką. 

 

5.1. Termin rozpoczęcia 8 maja 

5.2. 
Termin 

zakończenia 
15 maja 

6. 

Opis 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie organizuje 

serię spotkań z dziećmi i młodzieżą z placówek 

edukacyjnych – szkół podstawowych w Miedzierzy, 

Królewcu oraz Przedszkola w Smykowie. 

 

13) ZADANIE SPOŁECZNE NR 13 

LP. OPIS INFORMACJE O ZADANIACH 

1. Obszar rozwojowy  Obszar Partnerstwo i Współpraca 

2. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Wydarzenie patriotyczne. 

Upamiętnienie pomordowanych żołnierzy AK  

w Trawnikach. 

3. Cel społeczny Podtrzymywanie pamięci i historii o wydarzeniu. 
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4. Cel ekonomiczny Zwiększenie wartości i kultury. 

5. 

Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Należy zakupić wieniec, świece i zorganizować 

poczęstunku dla przybyłych gości i mieszkańców. 

Harmonogram: 

1. Powitanie gości. 

2. Msza święta. 

3.Złożenie wieńca przez przybyłych gości i mieszkańców 

oraz stowarzyszenia. 

4. Poczęstunek. 

5.1. Termin rozpoczęcia I sobota września 

5.2. 
Termin 

zakończenia 
I sobota września 

6. 

Opis 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Dla społeczności lokalnej jest to cykliczne i bardzo 

ważne wydarzenie upamiętniające bitwę pod 

Trawnikami w której zginęło 4 żołnierzy AK w 1944r.  

Wydarzenie jest organizowane przez gminę Smyków 

oraz Parafię w Zaborowicach.   

 

14) ZADANIE SPOŁECZNE NR 14 

LP. OPIS INFORMACJE O ZADANIACH 

1. Obszar rozwojowy  Obszar Partnerstwo i Współpraca 

2. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Wydarzenie patriotyczne. 

Msza w smykowskim lesie  za pomordowanych 

mieszkańców wsi Adamów i Królewiec w 1940 r. 

3. Cel społeczny Podtrzymywanie pamięci o wydarzeniu.  

4. Cel ekonomiczny Zwiększenie wartości i kultury. 

5. 

Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Harmonogram: 

1. Msza Św. za pomordowanych.  

2. Wyczytanie listy pomordowanych. 

3.Złożenie wieńca przez samorząd, jednostki 

organizacyjne, stowarzyszenia, mieszkańców. 

5.1. Termin rozpoczęcia I niedziela po Wielkanocy 

5.2. 
Termin 

zakończenia 
I niedziela po Wielkanocy 

6. 

Opis 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Dla społeczności lokalnej jest to ważne wydarzenie 

upamiętniające pomordowanych przez  wojsko 

niemieckie  mieszkańców wsi Adamów i Królewiec  

w 1940 r. w lesie w Smykowie. 



 

 

 

 

 
 

ROZDZIAŁ 10 - MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-

PRZESTRZENNEJ GMINY SMYKÓW ORAZ USTALENIA I 

REKOMENDACJE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA I 

PROWADZENIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ.  
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W dniu 13 listopada 2020r. wszedł w życie nowy pakiet przepisów dotyczących polityki 

rozwoju – Ustawa z dnia 15 lipca 2020r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 1378), której celem jest realizacja 

postanowień Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030) w zakresie konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego prowadzenia 

systemu zintegrowanych strategii. Poza integracją strategii rozwoju na różnych poziomach 

administracji, celem nowelizacji przepisów była także integracja w dokumentach 

strategicznych wymiaru społecznego i gospodarczego z przestrzennym. Ustawodawca jasno 

określił elementy strategii rozwoju gminy, są wśród nich takie, które nie występowały  

w dotychczasowych strategiach:  

1) Model struktury funkcjonalno-przestrzennej; 

2) Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 

w gminie; 

3) Obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz  

z zakresem planowanych działań; 

4) Obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano 

wraz z zakresem planowanych działań. 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy Smyków wynika głównie z jej położenia 

geograficznego, środowiska naturalnego, a także otoczenia i powiązań z jednostkami 

sąsiednimi.  

Gmina Smyków usytuowana jest w północno-zachodniej części województwa 

świętokrzyskiego i południowej części powiatu koneckiego. Gmina Smyków od północy 

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

zachodu z gminą Radoszyce. Gmina Smyków dzieli się na 12 sołectw tj.: Adamów, Cisownik, 

Królewiec, Miedzierza, Matyniów, Przyłogi, Smyków, Stanowiska, Trawniki, Wólka Smolana, 

Salata, Kozów. Gmina posiada „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Smyków", które złożone jest z części tekstowej i graficznej, na które składają się: 

1. Tekst uchwały w sprawie przyjęcia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Smyków" oraz w sprawie przyjęcia zmian do tego studium. 
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2. Tekst Studium – obejmujący zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego; kierunki zagospodarowania przestrzennego; uzasadnienie zawierające 

objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę zmian studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Smyków. 

3. Załączniki do Studium: 

 Załącznik nr 1. Mapa z układem komunikacyjnym. 

 Załącznik nr 2. Mapa z kierunkami zagospodarowania przestrzennego. 

 Załącznik nr 3. Mapa z kierunkami rozwoju układu komunikacyjnego. 

 Załącznik nr 3.3. Mapa z kierunkami rozwoju infrastruktury technicznej. 

Główną aspiracją rozwojową gminy Smyków jest podniesienie jakości życia 

mieszkańców, poprzez odpowiednie zarządzanie potencjałem gospodarczym i społecznym 

gminy, zgodnie ze standardami zrównoważonego rozwoju. Realizacja tego celu jest możliwa 

przy zachowaniu ładu przestrzennego, m.in.: poszanowania dla ochrony środowiska 

przyrodniczego oraz krajobrazu, ale także wyznaczaniu terenów inwestycyjnych, gdzie 

możliwy jest rozwój funkcji gospodarczych, w tym usługowych. Istotną kwestią jest również 

tworzenie miejsc aktywności społecznej, takich jak funkcjonowanie zagospodarowane 

przestrzennie publiczne do wspólnego spędzania czasu i rozwoju turystyki. 

OSI W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 

A ZAKRES PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 

Strategia rozwoju gminy określa w szczególności obszary strategicznej interwencji 

określone w strategii rozwoju województwa, o których mowa w art. 11ust. 1 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022r. poz. 547, 583), wraz  

z zakresem planowanych działań – art. 10e 1.6 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559,  583, 1005, 1079). 

Zgodnie z definicją ustawową, obszar strategicznej interwencji (OSI), to określony w strategii 

rozwoju obszar o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych, lub 

o szczególnych warunkach społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, decydujących 

o występowaniu barier rozwoju lub trwałych możliwych do aktywowania, potencjałów 

rozwojowych, do którego jest kierowana interwencja publiczna łącząca inwestycje, 
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w szczególności gospodarcze, infrastrukturalne albo w zasoby ludzkie, finansowanie 

 z różnych źródeł czy też rozwiązania regulacyjne. 

Na poziomie krajowym wskazano OSI takie jak: 

 Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze.  

 Obszary zagrożone trwałą marginalizacją.  

 

Zakres planowanych działań strategicznych gminy Smyków odnosi się do poszczególnych 

obszarów rozwojowych gminy Smyków tj.: 

 W celu wykorzystania potencjału związanego z turystyką uzdrowiskową zaplanowano 

na terenie gminy, wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych 

w sołectwie Smolana. Działanie to wpisuje się obszar rozwojowy: gospodarka 

przestrzenna, środowisko i infrastruktura techniczna. 

 W celu uatrakcyjnienia spędzania czasu wolnego dla mieszkańców gminy oraz  

pozyskania turystów, zaplanowano budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na 

terenie sołectwa Matyniów, zadanie to wpisuje się w obszar rozwojowy: gospodarka 

przestrzenna, środowisko i infrastruktura techniczna.  

 W celu poprawy funkcjonowania gospodarki sieciowej w gminie zaplanowano: budowę 

sieci kanalizacyjnej dla sołectwa Salata, Matyniów, Przyłogi, Stanowiska, Kozów, 

zadanie to wpisuje się obszar rozwojowy: gospodarka przestrzenna, środowisko  

i infrastruktura techniczna.  

 W celu utworzenia miejsca, w którym można skorzystać z oferty kulturalnej, na terenie 

gminy zaplanowano budowę nowego budynku użyteczności kulturalno-społecznej  

z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi Zadanie to wpisuje się w obszar 

rozwojowy: dziedzictwo, kapitał ludzki i społeczny. 

 W celu poprawy funkcjonowania gospodarki przestrzennej, a dokładnie sieci 

komunikacyjnej na terenie sołectwa Królewiec oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

mieszkańców jak i w celu podniesienia komfortu jakości życia w gminie, zaplanowano 

budowę i modernizację dróg w sołectwie Królewiec. Zadanie wpisuje się w obszar 

rozwojowy: gospodarka przestrzenna, środowisko i infrastruktura techniczna. 
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Odzwierciedleniem wyżej wymienionego zakresu planowanych działań jest mapa nr 1 – 

rozmieszczenia zadań inwestycyjnych gminy Smyków oraz mapa nr 2 obszary rozwojowe gminy 

Smyków.  

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Smyków jest zobrazowaniem 

spodziewanych i zaplanowanych w strategii gminy procesów rozwoju i ich wpływ na 

kształtowanie struktury przestrzennej. Zaplanowane zadanie inwestycyjne w sferze 

przestrzennej, które wyznaczają kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy Smyków, 

mają dążyć do jej rozwoju, oraz poprawy warunków życia nie tylko w sferze przestrzennej ale 

i w strefie: przedsiębiorczość, inteligentna gospodarka; gospodarka przestrzenna  

i infrastruktura techniczna; dziedzictwo, kapitał ludzki i społeczny; partnerstwo i współpraca. 

Zgodnie z art. 10e ust. pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, - „Strategia 

Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”, określa w szczególności „model struktury 

funkcjonalno-przestrzennej”, czyli długookresową strategiczną wizję rozwoju gminy. Wynika 

on z wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, zdiagnozowanych potrzeb i potencjału 

gminy z uwzględnieniem jej specyfiki i zróżnicowania. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 

gminy Smyków została przedstawiona za pomocą trzech map: 

1) Mapa nr 1 – „Rozmieszczenie zadań inwestycyjnych w Gminie Smyków” – wskazuje 

kluczowe zadania do realizacji w gminie Smyków w latach 2023-2030, pokazuje 

również przynależności gminy do Natura 2000 „Dolina Czarnej” oraz ukazuje, iż na 

terenie gminy znajduje się również Konecko-Łopuszniańskiego Obszar Chronionego 

Krajobrazu, co za tym idzie jest analizą kluczowych uwarunkowań mających wpływ na 

kierunek rozwoju gminy.  Przedstawia granicę województwa, powiatu, gminy, tereny 

wód, potoki i cieki wodne, obszar Konecko-Łopuszniańskiego Obszar Chronionego 

Krajobrazu, Parki Krajobrazowe,  Obszar Naturę 2000, ciągi komunikacyjne, drogi 

wojewódzkie, drogi powiatowe.  

2) Mapa nr 2 – „Obszary rozwojowe Gminy Smyków” – ukazuje obszary rozwojowe 

gminy Smyków tj.: przedsiębiorczość, inteligentna gospodarka; gospodarka przestrzenna 

i infrastruktura techniczna; dziedzictwo, kapitał ludzki i społeczny; partnerstwo  

i współpraca, do której zostały przypisane zakresy planowanych działań opisane 

powyżej.  

3) Mapa nr 3 – „Struktura przestrzenno-funkcjonalna Gminy Smyków”. 
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USTALENIA I REKOMENDACJE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA  

I PROWADZENIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ W GMINIE 

Jednym z wyznaczników świadczącym o zastosowaniu zintegrowanego podejścia  

w planowaniu rozwoju gminy Smyków, jest określenie w ramach niniejszego dokumentu 

strategicznego ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w gminie. 

Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej  

w gminie Smyków wynikają z przyjętego i opisywanego wyżej modelu oraz wskazują 

pożądane działania w dziedzinie kształtowania i prowadzenie polityki przestrzenne tj.: 

 Priorytetyzacja działań w zakresie opracowywania kompleksowych dokumentów 

planistycznych w postaci studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym  

w zakresie spójności z dokumentami na szczeblu regionalnym.  

 Ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych.  

 Dbanie o ład przestrzenny zwłaszcza przeciwdziałania niekontrolowanej suburbanizacji 

i rozpraszaniu zabudowy w tym realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju miast  

i obszarów wiejskich i przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji na terenach 

otwartych oraz atrakcyjnych krajobrazowo i turystycznie. 

 Dbanie o rozwój obszarów wiejskich w oparciu o endogeniczne potencjały, w tym m.in. 

ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarach wiejskich.  

 Segregacja i gospodarcze wykorzystanie odpadów. 

 Przeciwdziałanie degradacji środowiska.  

 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez 

rozwój infrastruktury drogowej. 

 Wspieranie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii OZE na terenie gminy  

i wykorzystanie OZE i efektywności energetycznej  w budynkach użyteczności 

publicznej dla zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.  
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ROZDZIAŁ  11 - ZGODNOŚĆ STRATEGII ROZWOJU GMINY 

SMYKÓW NA LATA 2023-2030 Z ZAŁOŻENIAMI DOKUMENTÓW 

WYŻSZEGO RZĘDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zgodność z założeniami i wytycznymi zawartymi w dokumentach wyższego rzędu. 

Zdefiniowane w niniejszym dokumencie cele strategiczne poszczególnych obszarów gminy 

Smyków są zgodne z założeniami programowymi dokumentów wyższego rzędu, 

obowiązującymi aktami strategicznymi, planistycznymi oraz operacyjnymi. Wzajemną 

komplementarność wykazano z niżej wymienionymi, kluczowymi dokumentami z poziomu 

regionalnego i krajowego: 

 Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030; 

 Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030r.); 

 „Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030 +”. 

Na kolejnych stronach została pokazana zgodność celów strategicznych gminy Smyków 

 z 3 trzema aktualnymi, wiodącymi dokumentami strategicznymi obowiązującymi na terenie 

kraju i województwa świętokrzyskiego. Następnie zostały opisane dokumenty wyższego rzędu 

na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym oraz wskazane obszary strategicznej 

interwencji, które wymienione są w „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 

2030+” . 

Gmina Smyków nie wpisuje się w obszary strategicznej interwencji. 

 

 Strategia Rozwoju Gminy Smyków  

na lata 2023-2030 

Obszar: Przedsiębiorczość, inteligentna 

gospodarka 

 

Cel strategiczny: Wykorzystanie i wzmacnianie 

istniejącego potencjału lokalnej gospodarki,  

a szczególnie promocja przedsiębiorczości  

i innowacyjności na terenie gminy Smyków. 

 

Krajowa Strategia Rozwoju  

Regionalnego 2030 
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Cel szczegółowy 1  

Zwiększenie spójności rozwoju kraju  

w wymiarze społecznym, 

 



 

 

 

 

gospodarczym, środowiskowym  

i przestrzennym.  

Cel szczegółowy 2 

Wzmacnianie regionalnych przewag 

konkurencyjnych. 
  

Cel szczegółowy 3  

Podniesienie jakości zarządzania  

i wdrażania polityk ukierunkowanych 

terytorialnie. 

 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020  

(z perspektywą do 2030r.) 
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Cel szczegółowy 1 

Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz 

silnej o wiedzę, dane i doskonałość 

organizacyjną. 

  

Cel szczegółowy 2 

Rozwój społecznie wrażliwy  

i terytorialnie zrównoważony.  

 

Cel szczegółowy 3 

Skuteczne państwo i instytucje służące 

wzrostowi oraz włączeniu społecznemu  

i gospodarczemu.  

  

Strategia Rozwoju Województwa  

Świętokrzyskiego 2030 + 

 

 

 INTELIGENTNA GOSPODARKA 

 I AKTYWNI LUDZIE:  Zwiększenie 

konkurencyjności i innowacyjności 

świętokrzyskiej gospodarki 
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1. Budowa Świętokrzyskiego 

Kampusu Laboratoryjnego 

Głównego Urzędu 

Miar i rozwój otoczenia 

naukowo-badawczego 

 

2. Zapewnienie kapitału dla 

rozwoju przedsiębiorstw,  

w szczególności w oparciu  

o Świętokrzyski Fundusz 

Rozwoju 

  

3.  Poprawa warunków dla 

inwestowania 
  

4. Rozwój sfery B+R oraz transfer 

wiedzy i technologii do 

gospodarki, szczególnie  

w obszarze regionalnych 

inteligentnych specjalizacji 

 

5. Wzrost efektywności działania 

instytucji otoczenia biznesu 
  

 PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA 

 I CZYSTY REGION 
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1.   Poprawa jakości i ochrona 

środowiska przyrodniczego 
 

2. Adaptacja do zmian klimatu  

i zwalczanie skutków zagrożeń 

naturalnych 

 

3. Energetyka odnawialna  

i efektywność energetyczna 
 

 WSPÓLNOTA I BEZPIECZNA 

PRZESTRZEŃ, KTÓRE ŁĄCZĄ LUDZI 
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1. Silny kapitał społeczny  

w regionie 
 

2. Powszechnie dostępne wysokiej 

jakości usługi społeczne 

i zdrowotne w środowisku 

lokalnym 

 

3. Wzmocnienie spójności 

przestrzennej i społecznej 

regionu 

 

 SPRAWNE ZARZĄDZANIE 

REGIONEM 
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1. Rozwój systemu zarządzania 

strategicznego rozwojem 
 

2. Budowa rozpoznawalnej marki 

regionu świętokrzyskiego 
  

3. Wzmacnianie partnerstwa  

i współpracy na rzecz rozwoju 

województwa 

 

 Strategia Rozwoju Gminy Smyków  

na lata 2023-2030 

Obszar: Gospodarka przestrzenna i infrastruktura 

techniczna 

 

Cel strategiczny:  Rozbudowa infrastruktury 

technicznej, przy dbałości o stan środowiska  

i promowanie wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii OZE.  

 

Krajowa Strategia Rozwoju  

Regionalnego 2030 
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Cel szczegółowy 1  

Zwiększenie spójności rozwoju kraju  

w wymiarze społecznym, 

gospodarczym, środowiskowym  

i przestrzennym.  

  

Cel szczegółowy 2 

Wzmacnianie regionalnych przewag 

konkurencyjnych. 

 

Cel szczegółowy 3  

Podniesienie jakości zarządzania  

i wdrażania polityk ukierunkowanych 

terytorialnie. 

 



 

 

 

 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020  

(z perspektywą do 2030r.) 
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Cel szczegółowy 1 

Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz 

silnej o wiedzę, dane i doskonałość 

organizacyjną. 

  

Cel szczegółowy 2 

Rozwój społecznie wrażliwy  

i terytorialnie zrównoważony.  

 

Cel szczegółowy 3 

Skuteczne państwo i instytucje służące 

wzrostowi oraz włączeniu społecznemu  

i gospodarczemu.  

 

Strategia Rozwoju Województwa  

Świętokrzyskiego 2030 + 

 

 INTELIGENTNA GOSPODARKA  

I AKTYWNI LUDZIE:  Zwiększenie 

konkurencyjności i innowacyjności 

świętokrzyskiej gospodarki 
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1. Budowa Świętokrzyskiego Kampusu 

Laboratoryjnego Głównego Urzędu 

Miar i rozwój otoczenia naukowo-

badawczego 

 

2. Zapewnienie kapitału dla rozwoju 

przedsiębiorstw,  

w szczególności w oparciu  

o Świętokrzyski Fundusz Rozwoju 

 

3.  Poprawa warunków dla 

inwestowania 
 

4. Rozwój sfery B+R oraz transfer 

wiedzy i technologii do gospodarki, 

szczególnie  

 



 

 

 

 

 

w obszarze regionalnych 

inteligentnych specjalizacji 

5. Wzrost efektywności działania 

instytucji otoczenia biznesu 
 

 PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA  

I CZYSTY REGION 
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1.   Poprawa jakości i ochrona 

środowiska przyrodniczego   

2. Adaptacja do zmian klimatu  

i zwalczanie skutków zagrożeń 

naturalnych 
  

3. Energetyka odnawialna  

i efektywność energetyczna 
  

 WSPÓLNOTA I BEZPIECZNA 

PRZESTRZEŃ, KTÓRE ŁĄCZĄ LUDZI 
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 1. Silny kapitał społeczny  

w regionie 
 

2. Powszechnie dostępne wysokiej 

jakości usługi społeczne 

i zdrowotne w środowisku 

lokalnym 

 

3. Wzmocnienie spójności 

przestrzennej i społecznej 

regionu   

 SPRAWNE ZARZĄDZANIE 

REGIONEM 
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1. Rozwój systemu zarządzania 

strategicznego rozwojem  

2. Budowa rozpoznawalnej 

marki regionu 

świętokrzyskiego 
 

3. Wzmacnianie partnerstwa  

i współpracy na rzecz 

rozwoju województwa 

 



 

 

 

 

 Strategia Rozwoju Gminy Smyków  

na lata 2023-2030 

Obszar:  Dziedzictwo, kapitał ludzki i społeczny 

 

Cel strategiczny:   Budowa tożsamości wspólnoty 

lokalnej oraz rozwój kultury i dziedzictwa 

kulturowego. Tworzenie odpowiednich warunków 

do rozwoju kapitału społecznego  

i ludzkiego opartego o społeczność lokalną, jako 

podstawę do podnoszenia poziomu życia 

mieszkańców. Wzrost dostępności do opieki 

medycznej oraz rozwój infrastruktury kulturalnej. 

 

Krajowa Strategia Rozwoju  

Regionalnego 2030 
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Cel szczegółowy 1  

Zwiększenie spójności rozwoju kraju  

w wymiarze społecznym, 

gospodarczym, środowiskowym  

i przestrzennym.  

 

Cel szczegółowy 2 

Wzmacnianie regionalnych przewag 

konkurencyjnych. 
  

Cel szczegółowy 3  

Podniesienie jakości zarządzania  

i wdrażania polityk ukierunkowanych 

terytorialnie. 

 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020  

(z perspektywą do 2030r.) 
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Cel szczegółowy 1 

Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz 

silniej o wiedzę, dane i doskonałość 

organizacyjną. 

  

Cel szczegółowy 2 

Rozwój społecznie wrażliwy  

i terytorialnie zrównoważony.  

 

Cel szczegółowy 3 

Skuteczne państwo i instytucje służące 

wzrostowi oraz włączeniu społecznemu  

i gospodarczemu.  

 

Strategia Rozwoju Województwa   



 

 

 

 

Świętokrzyskiego 2030 + 

 

 INTELIGENTNA GOSPODARKA  

I AKTYWNI LUDZIE:  Zwiększenie 

konkurencyjności i innowacyjności 

świętokrzyskiej gospodarki 
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1. Budowa Świętokrzyskiego Kampusu 

Laboratoryjnego Głównego Urzędu 

Miar i rozwój otoczenia naukowo-

badawczego 

 

2. Zapewnienie kapitału dla rozwoju 

przedsiębiorstw,  

w szczególności w oparciu  

o Świętokrzyski Fundusz Rozwoju 

 

3. Poprawa warunków dla inwestowania  

4. Rozwój sfery B+R oraz transfer 

wiedzy i technologii do gospodarki, 

szczególnie w obszarze regionalnych 

inteligentnych specjalizacji 

 

5. Wzrost efektywności działania 

instytucji otoczenia biznesu 
 

 PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA 

 I CZYSTY REGION 
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1.Poprawa jakości i ochrona środowiska 

przyrodniczego 
 

2. Adaptacja do zmian klimatu  

i zwalczanie skutków zagrożeń 

naturalnych 

 

3. Energetyka odnawialna  

i efektywność energetyczna 
 

 WSPÓLNOTA I BEZPIECZNA 

PRZESTRZEŃ, KTÓRE ŁĄCZĄ LUDZI 
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1. Silny kapitał społeczny  

w regionie   

2. Powszechnie dostępne wysokiej 

jakości usługi społeczne i zdrowotne  

w środowisku lokalnym 

  

3. Wzmocnienie spójności przestrzennej 

i społecznej regionu 
 

 SPRAWNE ZARZĄDZANIE 

REGIONEM 
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1. Rozwój systemu zarządzania 

strategicznego rozwojem 
  

2. Budowa rozpoznawalnej marki 

regionu świętokrzyskiego 
 

3. Wzmacnianie partnerstwa  

i współpracy na rzecz rozwoju 

województwa 

  

 Strategia Rozwoju Gminy Smyków  

na lata 2023-2030 

Obszar:   Partnerstwo i Współpraca 

 

Cel strategiczny: Rozwój gminy Smyków, przy 

jednoczesnym wsparciu aktywności lokalnej  

i wykorzystaniu partnerstwa publiczno-prywatnego 

(PPP). 

Krajowa Strategia Rozwoju  

Regionalnego 2030 
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Cel szczegółowy 1  

Zwiększenie spójności rozwoju kraju  

w wymiarze społecznym, 

gospodarczym, środowiskowym  

i przestrzennym.  

  

Cel szczegółowy 2 

Wzmacnianie regionalnych przewag 

konkurencyjnych. 
  

Cel szczegółowy 3  

Podniesienie jakości zarządzania  

i wdrażania polityk ukierunkowanych 

terytorialnie. 

 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020  

(z perspektywą do 2030r.) 
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Cel szczegółowy 1 

Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz 

silnej o wiedzę, dane i doskonałość 

organizacyjną. 

  

Cel szczegółowy 2 

Rozwój społecznie wrażliwy  

i terytorialnie zrównoważony.  
  



 

 

 

 

Cel szczegółowy 3 

Skuteczne państwo i instytucje służące 

wzrostowi oraz włączeniu społecznemu  

i gospodarczemu.  

  

Strategia Rozwoju Województwa  

Świętokrzyskiego 2030 + 

 

 INTELIGENTNA GOSPODARKA  

I AKTYWNI LUDZIE:  Zwiększenie 

konkurencyjności i innowacyjności 

świętokrzyskiej gospodarki 
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1.Budowa Świętokrzyskiego Kampusu 

Laboratoryjnego Głównego Urzędu 

Miar i rozwój otoczenia naukowo-

badawczego 

 

2. Zapewnienie kapitału dla rozwoju 

przedsiębiorstw,  

w szczególności w oparciu  

o Świętokrzyski Fundusz Rozwoju 

 

3. Poprawa warunków dla inwestowania  

4. Rozwój sfery B+R oraz transfer 

wiedzy i technologii do gospodarki, 

szczególnie  

w obszarze regionalnych 

inteligentnych specjalizacji 

 

5. Wzrost efektywności działania 

instytucji otoczenia biznesu 
 

 PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA  

I CZYSTY REGION 
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1.  Poprawa jakości i ochrona środowiska 

przyrodniczego 
 

2.Adaptacja do zmian klimatu  

i zwalczanie skutków zagrożeń 

naturalnych 

 

3.Energetyka odnawialna  

i efektywność energetyczna 
 

 WSPÓLNOTA I BEZPIECZNA 

PRZESTRZEŃ, KTÓRE ŁĄCZĄ LUDZI 
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 1.Silny kapitał społeczny  

w regionie 
  



 

 

 

 

 

Uzupełnieniem spojrzenia na rozwój regionalny województwa świętokrzyskiego, który 

zdefiniowany został w „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+”, jest tzw. 

wymiar terytorialny polityki rozwoju.  

W „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+”, wskazano obszary 

strategicznej interwencji (tzw. OSI), które nie obejmują swoim zasięgiem gminy Smyków. 

 

Prezentowana analiza spójności celów Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030  

z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi pokazuje, iż Strategia jest zgodna 

z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. 

 

 

Dokumenty na szczeblu międzynarodowym: 

 AGENDA 21 

Dokument przyjęty na Szczycie Ziemi – Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko  

i Rozwój" (UNCED) – w Rio de Janeiro, w czerwcu 1992 roku. 

Stanowi zbiór zaleceń i wytycznych dla działań dotyczących ochrony i kształtowania 

środowiska życia człowieka, które powinny być podejmowane na przełomie XX i XXI wieku 

w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju. 

2.Powszechnie dostępne wysokiej jakości 

usługi społeczne 

i zdrowotne w środowisku lokalnym 

 

3.Wzmocnienie spójności przestrzennej  

i społecznej regionu 
 

 SPRAWNE ZARZĄDZANIE 

REGIONEM 
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1.Rozwój systemu zarządzania 

strategicznego rozwojem 
  

2.Budowa rozpoznawalnej marki regionu 

świętokrzyskiego 
 

3.Wzmacnianie partnerstwa  

i współpracy na rzecz rozwoju 

województwa 

  



 

 

 

 

Agenda 21 składa się z czterech części: 

1) Zagadnienia społeczne i ekonomiczne, 

2) Problemy ochrony i gospodarowania zasobami naturalnymi w ujęciu eko-rozwoju, 

3) Kwestie roli głównych grup społecznych i konieczności wzmocnienia ich roli 

w realizacji Agendy 21, 

4) Możliwości realizacyjne poszczególnych zadań i zaleceń. 

 

 EUROPA 2020 – STRATEGIA NA RZECZ INTELIGENTNEGO  

I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU 

SPOŁECZNEMU  

 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu jest długookresową strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Unii 

Europejskiej w latach 2010-2020. Dokument zastąpił realizowaną od 2000 r. Strategię 

Lizbońską. Celem nowej strategii jest współpraca państw członkowskich na rzecz wychodzenia 

z kryzysu, wdrażania reform, które pozwolą na zmaganie się z problemem globalizacji 

współczesnego świata, starzenia się społeczeństwa oraz racjonalne wykorzystanie zasobów 

naturalnych. 

W celu realizacji tych założeń zaproponowano następujące priorytety: 

 wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach, 

 wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku 

gospodarki konkurencyjnej, niskoemisyjnej i efektywnie korzystającej z zasobów, 

 wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie 

gospodarki z wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, 

społeczną i terytorialną. 

Strategia koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie edukacji, zatrudnienia, 

innowacyjności, klimatu i energii oraz w zakresie walki z ubóstwem. 

 

Dokumenty na szczeblu krajowym: 

 STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU DO ROKU 

2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 r.) – SOR  



 

 

 

 

 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – SOR 

została przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.  SOR jest aktualizacją 

średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020. Jest 

obowiązującym, kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio-  

i długofalowej polityki gospodarczej. Dokument ten stanowi rozwinięcie i operacjonalizację 

tzw. Planu Morawieckiego, w którym została sformułowana nowa wizja i model rozwoju kraju 

będące odpowiedzią na wyzwania stojące przed polską gospodarką. Wyzwania te określono 

formułą pięciu pułapek rozwojowych: średniego dochodu, braku równowagi, przeciętnego 

produktu, demograficznej oraz słabości instytucjonalnej. Niezależnie od nich za bariery dla 

rozwoju Państwa uznano rozwarstwienie społeczne i utrzymujące się zróżnicowania 

przestrzenne w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Strategia określa podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze 

społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. 

SOR przedstawia nowy model rozwoju – rozwój odpowiedzialny oraz społecznie  

i terytorialnie zrównoważony. Jest on oparty o indywidualny potencjał terytorialny, inwestycje, 

innowacje, rozwój, eksport oraz wysoko przetworzone produkty. Nowy model rozwoju zakłada 

odchodzenie od dotychczasowego wspierania wszystkich sektorów/branż na rzecz wspierania 

sektorów strategicznych, mogących stać się motorami polskiej gospodarki. Jego 

fundamentalnym wyzwaniem jest przebudowanie modelu gospodarczego tak, żeby służył on 

całemu społeczeństwu. 

Strategia wyznacza również cele szczegółowe: 

 Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość 

organizacyjną (obszary: Reindustrializacja, Rozwój innowacyjnych firm, Małe  

i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał dla rozwoju, Ekspansja zagraniczna); 

 Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony (obszary: Spójność 

społeczna, Rozwój zrównoważony terytorialnie); 

 Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu  

i gospodarczemu (obszary: prawo w służbie obywatelom i gospodarce, Instytucje 

prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem, E-państwo, Finanse publiczne, 

Efektywność wykorzystania środków UE). 



 

 

 

 

 KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2030 

Dokument przedstawia cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie do ich 

osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy: wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz 

pozostałe podmioty uczestniczące w realizacji tej polityki w perspektywie roku 2030. KSRR 

2030 jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa  

w perspektywie do 2030 r. Strategia ta jest  zbiorem wspólnych wartości, zasad współpracy 

rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju  

i województw. Dokument określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno 

przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalne. Odegra on w nadchodzących latach 

ważną rolę w procesie programowania środków publicznych, w tym funduszy UE. 

Dokument wyznacza cel główny oraz trzy cele szczegółowe. 

Cel główny: Efektywne wykorzystanie endogenicznych potencjałów terytoriów i ich 

specjalizacji dla osiągania zrównoważonego rozwoju kraju, co tworzyć będzie warunki do 

wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym osiąganiu spójności w wymiarze 

społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym. 

Cele szczegółowe: 

 Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym i przestrzennym; 

 Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych; 

Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie 

 

Dokumenty na szczeblu regionalnym: 

 „STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2030 

+” 

W ramach dokumentu przewidziane są przedsięwzięcia strategiczne, główne kierunku polityki 

rozwoju, cele szczegółowe i obszary tematyczne, które zostaną w perspektywie do roku 2030 

wdrożone na terenie województwa.  



 

 

 

 

Obowiązująca od 2013 roku Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

jest trzecim w dwudziestoletniej historii samorządu województwa świętokrzyskiego 

kluczowym dla rozwoju regionu dokumentem.  

W dniu 25 lutego 2019 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął Uchwałę nr V/73/19 

w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju 

Województwa Świętokrzyskiego 2030+. W uchwale ujęto zasady opracowania Strategii oraz 

związane z tym tryb, zasady współpracy oraz zadania organów samorządu województwa. 

Zgodnie z powyższym Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, podejmuje zobowiązanie 

do realizacji działań, które wypełniają niniejszą wizję: 

ŚWIĘTOKRZYSKIE W 2030 ROKU TO AMBITNY REGION O ATRAKCYJNYM 

WIZERUNKU: 

✓ wnoszący coraz większy wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturowy Polski 

i Europy, 

✓ szanujący i dbający o swoje dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne, 

✓ będący dobrym miejscem do życia, pracy i rozwoju. 

Powyższa wizja, będzie realizowana poprzez CELE STRATEGICZNE, które brzmią 

następująco: 

 CEL STRATEGICZNY 1. INTELIGENTNA GOSPODARKA I AKTYWNI 

LUDZIE 

 CEL STRATEGICZNY 2. PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA I CZYSTY 

REGION 

 CEL STRATEGICZNY 3. WSPÓLNOTA I BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ, 

KTÓRE ŁĄCZĄ LUDZI 

 CEL 4. HORYZONTALNY SPRAWNE ZARZĄDZANIE REGIONEM 

 

Cele operacyjne oraz główne kierunku polityki rozwoju oraz przedsięwzięcia strategiczne 

„Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+”: 

 



 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY 1. INTELIGENTNA GOSPODARKA I AKTYWNI LUDZIE 

 

Cel operacyjny 1.1. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności świętokrzyskiej 

gospodarki 

 

Kluczowe kierunki działań: 

1.1.1. Budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu 

Miar i rozwój otoczenia naukowo-badawczego 

1.1.2. Zapewnienie kapitału dla rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności 

w oparciu o Świętokrzyski Fundusz Rozwoju 

1.1.3. Poprawa warunków dla inwestowania 

1.1.4. Rozwój sfery B+R oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki, 

szczególnie w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji 

1.1.5 Wzrost efektywności działania instytucji otoczenia biznesu 

 

Cel operacyjny 1.2. Kompetentne kadry dla gospodarki regionu 

 

Kluczowe kierunki działań: 

1.2.1. Wsparcie studentów, absolwentów i młodych pracowników nauki oraz B+R+I 

1.2.2. Rozwój i promocja szkolnictwa zawodowego 

1.2.3. Budowa kompetencji kluczowych na każdym etapie kształcenia oraz we 

wszystkich grupach wiekowych 

1.2.4. Promocja i wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym w celu 

zwiększania kompetencji cyfrowych 

1.2.5. Profilaktyka zdrowotna służąca utrzymaniu aktywności zawodowej 

Pracowników 

 

Cel operacyjny 1.3. Wsparcie procesu transformacji kluczowych branż gospodarki regionu 

 



 

 

 

 

Kluczowe kierunki działań: 

1.3.1. Wspieranie kluczowych branż, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych 

inteligentnych specjalizacji, we wdrażaniu technik informacyjnokomunikacyjnych oraz 

rozwiązań cyfrowych właściwych dla Przemysłu 4.0 

1.3.2. Identyfikacja rozwojowych branż gospodarki regionalnej w oparciu 

o proces przedsiębiorczego odkrywania 

1.3.3. Wzrost potencjału turystycznego regionu w oparciu o walory uzdrowiskowe, 

dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne sprzyjające rozwojowi turystyki 

prozdrowotnej 

1.3.4. Tworzenie warunków dla nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa rolnospożywczego 

1.3.5. Wzmocnienie funkcji Targów Kielce jako ośrodka o międzynarodowym 

znaczeniu 

1.3.6. Dążenie do zrównoważonego rozwoju w oparciu o gospodarkę obiegu 

zamkniętego, w tym biogospodarki 

 

CEL STRATEGICZNY 2. PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA I CZYSTY REGION 

 

Cel operacyjny 2.1. Poprawa jakości i ochrona środowiska przyrodniczego 

 

Kluczowe kierunki działań: 

2.1.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 

2.1.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami 

2.1.3. Ograniczenie niskiej emisji 

2.1.4. Ekologiczna mobilność, w tym transport publiczny i infrastruktura 

rowerowa 

2.1.5. Edukacja ekologiczna 

2.1.6. Ochrona bioróżnorodności 

2.1.7. Ochrona i kształtowanie krajobrazu 

2.1.8. Ochrona gleb 



 

 

 

 

 

Cel operacyjny 2.2. Adaptacja do zmian klimatu i zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych 

 

Kluczowe kierunki działań: 

2.2.1. Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wody 

2.2.2. Przeciwdziałanie skutkom zagrożeń naturalnych 

2.2.3. Ograniczenie wpływu i skutków oddziaływania człowieka na środowisko 

(ochrona środowiska przyrodniczego) 

2.2.4. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w miastach 

 

Cel operacyjny 2.3. Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna 

 

Kluczowe kierunki działań: 

2.3.1. Rozwój infrastruktury energetycznej, w tym usprawnienie systemów ciepłowniczych, 

gazowych i elektroenergetycznych  

2.3.2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce, sferze publicznej  

i mieszkalnictwie 

 2.3.3. Zwiększenie efektywności energetycznej i zarządzania energią 

 

CEL STRATEGICZNY 3. WSPÓLNOTA I BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ, KTÓRE 

ŁĄCZĄ LUDZI 

 

Cel operacyjny 3.1. Silny kapitał społeczny w regionie 

 

Kluczowe kierunki działań: 

3.1.1. Zwiększenie poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców 

3.1.2. Upowszechnianie rozwiązań ograniczających migracje i wspieranie działań na rzecz 

osiedlania się nowych mieszkańców w regionie 

3.1.3. Wspieranie działań mających na celu wysoką jakość edukacji 

3.1.4. Rozwój instytucji kultury i dziedzictwa kulturowego 



 

 

 

 

3.1.5. Poprawa warunków dla zwiększania aktywności społecznej i obywatelskiej 

mieszkańców 

 

Cel operacyjny 3.2. Powszechnie dostępne wysokiej jakości usługi społeczne i zdrowotne  

w środowisku lokalnym 

 

Kluczowe kierunki działań: 

3.2.1. Rozwój i upowszechnianie usług społecznych i zdrowotnych realizowanych  

w środowisku lokalnym (deinstytucjonalizacja usług) 

w szczególności usług adresowanych dla rodzin oraz osób: z niepełnosprawnościami, osób  

o ograniczonej samodzielności, seniorów 

3.2.2. Upowszechnianie stosowania instrumentów aktywnej integracji społecznej oraz rozwój 

podmiotów reintegracyjnych w celu ograniczania skali ubóstwa i wykluczenia społecznego 

3.2.3. Rozwój ośrodków wsparcia dziennego oraz mieszkalnictwa chronionego 

(treningowego i wspieranego) 

3.2.4. Rozwój sektora ekonomii społecznej i solidarnej 

3.2.5. Poprawa jakości infrastruktury i usług ochrony zdrowia oraz pomocy i integracji 

społecznej, w tym zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjnej dla 

osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami i starszych 

3.2.6. Zapewnienie wysokiej jakości personelu medycznego 

3.2.7. Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych 

3.2.8. Promowanie sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia 

 

Cel operacyjny 3.3. Wzmocnienie spójności przestrzennej i społecznej regionu 

 

Kluczowe kierunki działań: 

3.3.1. Rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej i transportu publicznego 

3.3.2. Rozbudowa sieci teleinformatycznych i rozwój technologii informacyjno-

komunikacyjnych 

3.3.3. Wzmocnienie potencjałów OSI w regionie 



 

 

 

 

3.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

3.3.5. Dążenie do poprawy standardów gospodarowania przestrzenią w województwie. 

Uzyskanie wysokiej jakości przestrzeni. 

 

CEL 4. HORYZONTALNY SPRAWNE ZARZĄDZANIE REGIONEM 

 

Cel operacyjny 4.1. Rozwój systemu zarządzania strategicznego rozwojem 

 

Kluczowe kierunki działań: 

4.1.1. Poprawa standardów programowania, zarządzania i monitorowania polityki rozwoju 

4.1.2. Wzrost kompetencji kadr administracji publicznej  

4.1.3. Przygotowanie rozwiązań na rzecz zintegrowanego, strategicznego planowania 

społeczno-gospodarczego i przestrzennego 

 

Cel operacyjny 4.2. Budowa rozpoznawalnej marki regionu świętokrzyskiego 

 

Kluczowe kierunki działań: 

4.2.1. Promocja regionu jako miejsca atrakcyjnego do życia 

4.2.2. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu 

 

Cel operacyjny 4.3. Wzmacnianie partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju województwa 

 

Kluczowe kierunki działań: 

4.3.1. Rozwój współpracy terytorialnej (wewnątrz regionu, międzyregionalnej 

i międzynarodowej) 

4.3.2. Partnerstwo międzysektorowe 

4.3.3. Upowszechnienie rozwiązań i procedur e-administracji na całym obszarze województwa, 

a szczególnie w terenach oddalonych od Kielc i miast powiatowych 

 



 

 

 

 

Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) to terytoria, do których adresowana ma być polityka 

rozwoju, ukierunkowana na wywołanie określonych zmian. Wyróżnić można dwa rodzaje OSI:  

• obszary, charakteryzujące się niekorzystnymi zjawiskami w sferze społecznej, ekonomicznej 

lub/i przyrodniczej, wymagające interwencji nakierowanej na przełamanie barier 

rozwojowych,  

• obszary wzrostu, wyróżniające się szczególnymi potencjałami (tj. bieguny wzrostu, obszary 

tematyczne lub klastry zaawansowanych technologii), które w wyniku interwencji mogą 

kształtować przewagi konkurencyjne 

 

Obszary Strategicznej Interwencji (OSI): 

• miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego (MOF OW) – Kielecki Obszar 

Funkcjonalny, obejmujący rdzeń – miasto Kielce oraz 11 gmin podmiejskich, 

• obszary o największym potencjale przyrodniczo-krajobrazowym: obszar turystyczny 

Gór Świętokrzyskich (5 gmin) i obszar turystyczno - uzdrowiskowy (4 gminy). 

 

Obszary strategicznej interwencji: 

 Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, 

 Obszary zagrożone trwałą marginalizacją, 

 Kielecki Obszar Funkcjonalny, 

 Miejskie obszary funkcjonalne (MOF) miast średnich, 

 Góry Świętokrzyskie, 

  Obszar uzdrowiskowy, 

 Ponidzie, 

 Dolina Wisły. 

 

Obszary strategicznej interwencji – definicja 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, obszar 

strategicznej interwencji to obszar będący przedmiotem koncentracji działań polityki rozwoju 

ukierunkowanej terytorialnie. Podejmowanie przytoczonej strategicznej interwencji wiąże się 

z jednej strony z wyrównywaniem szans obszarów zmarginalizowanych w celu równoważenia 

poziomu życia mieszkańców i zapewnienia spójności w gospodarce,  



 

 

 

 

a z drugiej strony ze wspieraniem rozwiniętych już obszarów tak, aby były bardziej 

konkurencyjne i efektywne, co oznacza, że de facto jest to urzeczywistnienie rozwoju 

zrównoważonego terytorialnie. Nowe podejście do polityki regionalnej zakłada odejście od 

wspierania całego kraju czy regionów w jednolity sposób na rzecz większego różnicowania 

interwencji w zależności od problemów i potencjałów poszczególnych obszarów. Takie 

podejście przekłada się na bardziej precyzyjne wyznaczenie OSI z punktu widzenia priorytetów 

polityki rozwoju, jak również na tworzenie instrumentów terytorialnych dopasowanych do ich 

specyficznych potrzeb rozwojowych. OSI wyznaczane i wspierane na poziomie regionalnym 

mają pełnić dodatkową funkcję wobec OSI wskazanych na poziomie krajowym.   

 

Krajowe obszary strategicznej interwencji  

Zgodnie z proponowanymi zapisami dotyczącymi obszarów strategicznej interwencji 

w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, obszar strategicznej interwencji 

definiowany jest jako „wskazany w strategii rozwoju obszar o zidentyfikowanych lub 

potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych lub o szczególnych warunkach społecznych, 

gospodarczych lub przestrzennych, decydujących o występowaniu barier rozwoju lub trwałych, 

możliwych do aktywowania, potencjałów rozwojowych, do którego kierowana jest interwencja 

publiczna łącząca inwestycje finansowane z różnych źródeł, w tym  

w szczególności gospodarcze, infrastrukturalne i w zasoby ludzkie, lub rozwiązania 

regulacyjne”. 

Na poziomie krajowym wyznaczono dwa główne typy terytoriów stanowiących obszary 

strategicznej interwencji państwa: 

 miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze,  

 obszary zagrożone trwałą marginalizacją. 

 

Obszary te wspierane będą z poziomu kraju i regionu za pomocą specjalnie dedykowanych 

instrumentów. Z poziomu regionalnego przewiduje się objęcie wskazanych OSI krajowych 

dodatkową interwencją, np. w postaci specjalnych preferencji lub premiujących kryteriów 

wyboru projektów w RPO WM 2021–2027. Szczegółowy zakres wsparcia zaproponowany 

zostanie w tymże Programie. Z SOR wynika, że w województwie świętokrzyskim 

zidentyfikowano 8 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Staszów (ośrodek 



 

 

 

 

lokalny), Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice (ośrodki subregionalne), Jędrzejów (ośrodek 

lokalny), Skarżysko-Kamienna, Sandomierz (ośrodki subregionalne), Busko-Zdrój, Końskie 

(ośrodki lokalne). Z kolei do obszarów zmarginalizowanych zaliczono 40 gmin, z których 

większość wykazywała przewagę problemów ekonomicznych. 

Mapa 3. Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

 

 

Źródło: „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030 +" 

OSI Obszary zagrożone trwałą marginalizacją: 

• gminy miejsko-wiejskie: Bodzentyn, Działoszyce, Koprzywnica, Łagów, Nowa Słupia, 

Skalbmierz, Zawichost; 

• gminy wiejskie: Baćkowice, Bałtów, Bejsce, Bieliny, Czarnocin, Dwikozy, Fałków, Gnojno, 

Imielno, Iwaniska, Klimontów, Lipnik, Łopuszno, Łubnice, Mirzec, Mniów, Moskorzew, 

Nagłowice, Obrazów, Oksa, Oleśnica, Opatowiec, Radków, Raków, Ruda Maleniecka, 

Sadowie, Samborzec, Secemin, Słupia, Tarłów, Waśniów, Wilczyce, Wojciechowice. 

 

 



 

 

 

 

Mapa 4. Obszary zagrożone trwałą marginalizacją. 

 

 

Źródło: „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030 +" 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 12 - SYSTEM WDRAŻANIA, MONITOROWANIA, 

EWALUACJI  

I AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY SMYKÓW NA 

LATA  

2023-2030  
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Bardzo ważnym wymogiem stawianym dokumentom szczebla strategicznego na etapie 

ich wdrażania jest wewnętrzny system monitorowania i ewaluacji postępów w tym wdrażaniu 

oraz osiąganiu założonych celów. Poniżej przedstawiona jest procedura monitoringu  

i ewaluacji Strategii. 

1. Pozyskiwanie i dokumentowanie danych 

Zakres monitoringu 

2. Weryfikacja i gromadzenie danych 

3. Edycja wskaźników i porównanie z wartościami planowanymi  

4. Wykorzystanie badań opinii mieszkańców, opracowanie raportów 

5. Wnioskowanie na podstawie wskaźników monitoringu oraz badań 

opinii mieszkańców. Ewentualnie przeprowadzenie dodatkowych 

badań. Zakres ewaluacji 

6. Udostępnianie wyników ewaluacji (analiz wskaźnikowych, 

wniosków i rekomendacji. 

7. Weryfikacja/aktualizacja. 

Wykorzystanie 

wyników ewaluacji 

8. Konsultowanie i akceptacja aktualizacji Strategii. 

9. Realizacja Strategii Rozwoju Gminy  

 

Założenia wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Smyków 

Strategia Rozwoju  Gminy Smyków na lata 2023 -2030 jest dokumentem kierunkowym, 

opracowanym z udziałem strony społecznej. Pozostałe dokumenty, takie jak plany czy 

programy niższego rzędu funkcjonujące na terenie gminy Smyków powinny być dostosowane 

do niniejszego dokumentu.  

System zarządzania strategicznego można przedstawić na trzech poziomach: 

1) Poziom organizacyjny 

System zarządzania Strategią musi być sprzężony z pozostałymi planami i programami gminy, 

ponieważ w nich zostały uszczegółowione zadania wyznaczone do realizacji zamierzeń 
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Strategii. Zadania realizacyjne wskazane w Strategii dotyczą działań, które będą prowadzone 

przez lokalne władze, inne instytucje publiczne, sektor prywatny oraz pozarządowy. 

Zarządzanie strategiczne jest procedurą koordynowaną przez gminę. Odpowiedzialnym za 

przygotowanie projektu Strategii jest osoba pracująca na Samodzielnym Stanowisku ds. 

Inwestycji  Urzędu Gminy w Smykowie, który będzie pełnił funkcję głównego koordynatora 

zarządzania strategicznego na etapie wdrażania. 

Wdrożenie Strategii jest zależne od opracowania konkretnych programów i projektów  

w odpowiedzi na zdefiniowane cele i zadania realizacyjne. Ich przygotowanie, a następnie 

wdrożenie będzie dokonywać się na podstawie decyzji podejmowanych przez Wójta Gminy 

Smyków lub osoby i jednostki upoważnione przez niego. 

Do realizacji Strategii niezbędne będzie podejmowanie działań: 

 samodzielnych przez gminę i jednostki podległe, 

 samodzielnych przez instytucje publiczne inne niż gmina, 

 samodzielnych przez podmioty sektora prywatnego, 

 samodzielnych przez organizacje pozarządowe, 

 indywidualnych przez mieszkańców i ich nieformalne grupy i środowiska, 

 wspólnych z udziałem partnerów z różnych sektorów: publicznego, prywatnego  

i pozarządowego. 

 

W okresie wdrażania Strategii władze gminy będą występowały w różnych rolach, w tym jako: 

 bezpośredni samodzielny realizator działań, 

 inicjator i animator działań, 

 uczestnik działań podejmowanych wspólnie z innymi partnerami instytucjonalnymi  

i społecznymi, 

 wspierający organizacyjnie, technicznie i finansowo działania podejmowane przez 

partnerów instytucjonalnych i społecznych. 

Wdrożenie Strategii przez władze gminy wymaga stosowania operacyjnych narzędzi 

planistycznych takich jak np.: 

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

 wieloletnia prognoza finansowa 
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  Budżet Gminy, 

  programy i projekty operacyjne gminy, 

 aplikacje o zewnętrzne źródła finansowania, 

 zadania wyznaczane pracownikom Urzędu Gminy i jednostkom podległym. 

Pozwoli to na określenie przyjętych do realizacji przedsięwzięć wraz z poziomem 

zaangażowania środków własnych i zewnętrznych. 

2) Poziom merytoryczny 

Zarządzanie strategiczne na poziomie merytorycznym będzie prowadzone poprzez monitoring 

wartości wskaźników przypisanych do celów operacyjnych, które pośrednio będą wskazywały 

na poziom osiągnięcia celów strategicznych. Odpowiedzialność za osiąganie  

i monitorowanie poszczególnych wskaźników będzie przypisana do poszczególnych referatów 

i stanowisk wewnątrz struktury Urzędu, przy wzajemnej współpracy referatów. Efekty Strategii 

poprzez ewaluację będą odnosiły się również do korzyści społecznych  

i gospodarczych gminy. 

Wskaźniki realizacji Strategii będą pozyskiwane z następujących, istniejących źródeł: 

 danych gromadzonych w referatach i jednostkach organizacyjnych gminy 

 sprawozdawczości budżetowej, 

 kontroli zarządczej, 

 od innych podmiotów, 

 statystyki publicznej. 

3) Poziom społeczny 

Istotny aspektem wspierającym realizację zadań zapisanych w Strategii jest komunikacja 

pomiędzy zróżnicowanymi partnerami społecznymi, zdolność radzenia sobie z różnicami 

interesów grup, wypracowywanie wspólnych stanowisk dla realizacji wspólnych 

przedsięwzięć. Na poziomie społecznym należy wprowadzić do zarządzania strategicznego 

głównie elementy upowszechniania informacji z realizacji Strategii. Ważne, aby liderzy 

społeczni uczestniczyli w procedurze ewaluacji Strategii oraz w kolejnych aktualizacjach 

dokumentu. Dla sprawnego przeprowadzenia procesu upowszechniania Strategii oraz 

lokalnych planów i programów operacyjnych, dokumenty te będą udostępniane na stronach 

internetowych Urzędu Gminy Smyków. Planowanie i wdrażanie Strategii  

w opisany powyżej sposób daje szansę świadomego wpływania na długookresowe procesy 
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społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i przestrzenne oraz zwiększy efektywność zarządzania 

rozwojem w kolejnych latach i ponad występującymi w środowisku lokalnym naturalnymi 

konfliktami interesów oraz będzie ważnym czynnikiem wzmacniającym kapitał społeczny 

gminy. 

Zasady zrównoważonego rozwoju 

Zgodnie z założeniami do strategii ma być ona opracowana i realizowana zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. Poniżej prezentowane są te zasady: 

1) zachowanie szansy dla przyszłych pokoleń na realizację ich potrzeb. 

2) poszanowanie zasobów ze względu na ich ograniczoność. 

3) harmonizowanie ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów rozwoju. 

4) długookresowe podejście do analizowania, planowania i urzeczywistniania celów 

rozwoju. 

Przestrzeganie prezentowanych powyżej zasad ma szczególne znaczenie przy wdrażaniu 

Strategii i jednocześnie będzie stanowiło trudne merytorycznie oraz praktycznie zadanie. 

Monitorowanie i ewaluacja Strategii 

Przedmiotem monitoringu jest interwencja publiczna wynikająca z realizacji zapisów Strategii 

i jej efekty, zaś ewaluacja obejmuje dodatkowo również kontekst społeczno-ekonomiczny  

w ocenie tych efektów. Motywem przeprowadzania monitoringu jest pozyskanie danych 

odnośnie realizacji celów operacyjnych i dokonywanie bieżących korekt w procesie wdrażania 

interwencji, podczas gdy w przypadku ewaluacji chodzi o formułowanie wniosków   

i rekomendacji mogących posłużyć udoskonalaniu zarówno danej interwencji, jak i innych 

działań, które będą prowadzone w przyszłości. Ewaluacja dostarcza informacji potrzebnych do 

rozwiązywania problemów, które nie mogą zostać zdiagnozowane jedynie w oparciu  

o monitoring. 

Ewaluacja to obiektywna ocena rezultatu wdrażania Strategii, której celem jest dostarczenie 

rzetelnych i przydatnych informacji, służących wsparciu procesu decyzyjnego. 

Celem systemu monitorowania i ewaluacji jest: 

 ocenianie skuteczności Strategii, 

 wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami, 
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  wykrywanie zbliżania się do momentów, w których następuje konieczność zmiany 

drogi rozwoju gminy, 

 dostarczenie informacji niezbędnych do ewaluacji i w konsekwencji podjęcia decyzji o 

aktualizacji całej Strategii lub niektórych jej części. 

Zakres monitorowania i ewaluacji obejmuje: 

 realizację Strategii, 

 pozyskiwanie informacji do wskaźników oceniających stopień osiągnięcia celów 

operacyjnych, 

 czynniki rozwojowe wewnętrzne i w otoczeniu, które w istotny sposób oddziaływały 

na dotychczasową realizację Strategii i wpływają na ewentualną potrzebę jej 

aktualizacji. 

 

Tak więc system monitoringu i ewaluacji będzie składał się z dwóch podsystemów: 

1) Monitoringu obejmującego zbieranie i selekcjonowanie informacji, wskazanie jednostek 

odpowiedzialnych za pozyskiwanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji 

niezbędnych do wyliczania wskaźników monitoringu. Ważne jest, aby informacje były zawsze 

aktualne, uporządkowane i dostępne dla zainteresowanych. Monitoring realizacji 

poszczególnych celów operacyjnych odbywać się będzie w oparciu o przypisane do nich 

mierzalne wskaźniki. 

2) Ewaluacji obejmującej ocenę i interpretację zgromadzonych w podsystemie monitoringu 

danych. Podstawę ewaluacji stanowić będą dane pochodzące z monitoringu, tj. 

systematycznego badania procesu wdrażania Strategii oraz efektów podejmowanych działań. 

Sprawnie funkcjonujący i odpowiednio zaplanowany system monitoringu jest podstawowym 

warunkiem pozyskania rzetelnych danych umożliwiających dokonanie ewaluacji Strategii. 

Monitoring Strategii 

Monitoring będzie polegał na prowadzeniu w sposób ciągły obserwacji procesu realizacji 

Strategii, w tym rezultatów, jakie ona przynosi i będzie ważnym elementem zarządzania 

rozwojem gminy. Sprawnie funkcjonujący system monitoringu będzie podstawowym 

warunkiem pozyskania rzetelnych danych umożliwiających dokonanie oceny Strategii,  

w której cele strategiczne będą osiągane poprzez cele operacyjne z przypisanymi do nich 
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zadaniami realizacyjnymi. Uzupełnieniem oceny opartej na wskaźnikach może być badanie 

opinii mieszkańców. Badania mogą być uzupełnione konsultacjami społecznymi. 

Sposób prowadzenia monitoringu 

Podsystem monitoringu określa: 

1) Źródła i częstotliwość pozyskiwania informacji 

Niezbędne jest wykorzystywanie różnych źródeł informacji. Część informacji będzie 

pozyskiwana z istniejących systemów monitoringu i wyspecjalizowanych instytucji, w tym 

GUS. Ich zasoby informacyjne, zwłaszcza standardowo publikowane, mają jednak ograniczoną 

przydatność. Celowe będzie pozyskiwanie informacji z innych instytucji lub organizowanie 

badań (np. ankietowych). 

2) Sposób gromadzenia, przetwarzania, porządkowania i przechowywania informacji 

Gromadzenie danych dla potrzeb monitoringu będzie dokonywane przez referaty i jednostki 

organizacyjne Urzędu Gminy odpowiedzialne za prowadzenie monitoringu dla poszczególnych 

celów operacyjnych. Odpowiedzialność tych jednostek organizacyjnych będzie obejmowała: 

gromadzenie, weryfikację oraz przetwarzanie i przechowywanie danych odpowiednio do 

przypisanej grupy wskaźników. Jednostki odpowiedzialne będą wykorzystywały jako źródła 

informacji cyklicznie przygotowywane w Urzędzie oraz jednostkach podległych dane 

sprawozdawcze odpowiednio do potrzeb przyjętych wskaźników. W przypadku wskaźników, 

dla których Urząd nie będzie dysponował danymi, jednostka odpowiedzialna pozyska te 

informacje ze źródeł zewnętrznych. Opracowanie Raportów z monitoringu należy do osoby 

pracującej na Samodzielnym Stanowisku ds. Inwestycji  Urzędu Gminy w Smykowie, która 

jest głównym koordynatorem zarządzania strategicznego. Badania opinii będą wymagane  

w przypadku wskaźników, dla których Urząd nie będzie posiadał własnych oraz zewnętrznych 

źródeł informacji dla ich wyliczenia. 

Niezależnie od badań prowadzonych w ramach monitoringu osoba pracująca na Samodzielnym 

Stanowisku ds. Inwestycji  Urzędu Gminy w Smykowie określi zakres niezbędnych badań dla 

potrzeb ewaluacji. Badania przewidziane dla potrzeb monitoringu 

 i ewaluacji będą odpowiednio uwzględnione w budżecie gminy na podstawie wyników analizy 

rynku. 
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Odpowiedzialność poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy za monitorowanie celów 

operacyjnych wraz z wykazem wskaźników będzie określona w dokumencie Strategii. 

3) Zakres i częstotliwość sporządzania okresowych raportów oraz ich adresatów 

Roczne raporty okresowe 

Zakres raportów rocznych będzie obejmował wszystkie cele operacyjne oraz wskaźniki 

monitorowania. Raporty roczne wykorzystywane będą do bieżącego zarządzania Strategią 

przez wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizację przypisanych im zadań. Raport 

okresowy będzie przedstawiany na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

Raporty doraźne 

W sytuacji wystąpienia ważnych, niedających się przewidzieć okoliczności zewnętrznych  

o charakterze społeczno-gospodarczym lub okoliczności wewnętrznych, może być opracowany 

raport doraźny na podstawie jednorazowej decyzji Wójta gminy Smyków. Przeglądy doraźne 

swoim zakresem mogą objąć wszystkie obszary ujęte w Strategii (przegląd pełny) albo mogą 

mieć charakter przeglądu selektywnego, który będzie obejmował wybrany jeden lub kilka 

obszarów realizowanej Strategii. 

Rezultatem przeglądu doraźnego będzie raport zawierający oprócz części analitycznej wnioski 

i rekomendacje dotyczące potrzeby i zakresu ewentualnej aktualizacji Strategii. Jednostką 

odpowiedzialną za opracowanie raportu z przeglądu doraźnego będzie osoba pracująca na 

Samodzielnym Stanowisku ds. Inwestycji  Urzędu Gminy w Smykowie przy współpracy  

z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi gminy. 

4) Zasady udostępniania informacji z monitoringu 

Dane zawarte w raportach okresowych z monitoringu będą udostępniane publicznie poprzez 

stronę internetową Urzędu Gminy. 

Proces monitorowania obejmuje: 

 zdefiniowanie wskaźników dla poszczególnych celów operacyjnych Strategii, 

 określenie procedury monitorowania, 

 wyznaczenie referatów i stanowisk odpowiedzialnych za pozyskiwanie, przetwarzanie 

i udostępnianie poszczególnych wskaźników, 
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 koordynowanie przez osobę pracująca na Samodzielnym Stanowisku ds. Inwestycji  

Urzędu Gminy w Smykowie procesu monitorowania i administrowania bazą danych. 

Ewaluacja Strategii 

Ewaluację definiuje się jako badanie społeczno-ekonomiczne, realizowane w celu oceny 

jakości i efektów wdrażanej Strategii. Ocena taka dokonywana jest w oparciu o wytyczne 

Komisji Europejskiej, obejmujące następujące kryteria: 

 trafność (ang. relevance) - czy cele Strategii odpowiadają potrzebom beneficjentów 

(różnych grup mieszkańców, przedsiębiorców, turystów)? 

  efektywność (ang. efficiency) - czy działania w ramach realizacji projektu są 

racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia? Czy ponoszone koszty są 

proporcjonalne do osiąganych efektów 

  skuteczność (ang. effectiveness) - czy wdrażanie działań w ramach Strategii 

przyczynia się do realizacji założonych celów strategicznych  

  użyteczność (ang. utility) - czy realizacja Strategii przyczynia się do lepszego 

zaspokojenia potrzeb beneficjentów i rozwiązywania zidentyfikowanych problemów? 

Czy beneficjenci faktycznie korzystają z efektów działań? Czy pojawiają się 

niepożądane, negatywne efekty uboczne realizowanych działań 

  trwałość (ang. sustainability) - czy pozytywne skutki realizacji strategii mają charakter 

stały? Czy efekty działań będą trwałe? 

 

Ewaluacja będzie polegała na analizie informacji uzyskanych z systemu monitoringu i badań 

opinii mieszkańców. Kryteriami oceny realizacji Strategii będą: 

 osiągnięty poziom wskaźników celów operacyjnych wpływających na realizację celów 

strategicznych, 

  poziom rozwiązywania problemów zidentyfikowanych w Strategii. 

W ewaluacji wykorzystane zostaną dane pochodzące z podsystemu monitorowania, 

uwzględniające wskaźniki odnoszące się do celów operacyjnych. 

Badanie ewaluacyjne 

Badanie ewaluacyjne będzie prowadzone co 3 lata. Osoba pracująca na Samodzielnym 

Stanowisku ds. Inwestycji  Urzędu Gminy w Smykowie odpowiada za jego przeprowadzenie, 



„Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030” 

 
196 

 

określi szczegółowy zakres i metodę badania ewaluacyjnego. Badanie ewaluacyjne będzie 

realizowane na podstawie danych dostarczonych z podsystemu monitoringu. 

Raporty z ewaluacji strategii 

Na podstawie badań ewaluacyjnych, sporządzany będzie raport z ewaluacji Strategii. Okresowe 

raporty z ewaluacji będą opisywały stan realizacji Strategii w układzie narastającym. Raporty 

z ewaluacji będą udostępniane publicznie na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

Współpraca z partnerami przy realizacji Strategii 

Kluczowa dla sukcesu we wdrożeniu zapisów Strategii jest efektywna komunikacja samorządu 

z partnerami społeczno- gospodarczymi. Poniżej opisano cele, zasady współpracy i propozycje 

form współpracy. Zadaniami miasta w zakresie współpracy z partnerami jest: 

1) Prowadzenie internetowej bazy danych o partnerach społeczno-gospodarczych. 

2) Wsparcie merytoryczne i prowadzenie działalności doradczej. 

3) Utrzymywanie kontaktu z partnerami społeczno-gospodarczymi. 

4) Przygotowywanie materiałów do komunikacji z otoczeniem za pośrednictwem mediów. 

5) Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć pomiędzy sektorem publicznym, prywatnymi 

organizacjami pozarządowymi. 

6) Zapewnianie warunków technicznych i lokalowych do spotkań i konsultacji. 

7) Przygotowywanie harmonogramów w zakresie komunikacji i wspólnych działań. 

8) Realizacja działań zgodnie z harmonogramem. 

9) Opracowywanie wyników spotkań i konsultacji. 

10) Organizowanie otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 

zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związanych  

z realizacją Strategii Rozwoju Gminy. 

Cele współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi: 

1) Zwiększenie udziału społeczności gminy w działaniach na rzecz realizacji celów Strategii, 

w szczególności poprawy warunków życia mieszkańców. 
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2) Zwiększenie poczucia tożsamości mieszkańców z gminą. 

3) Zwiększenie poziomu zaufania mieszkańców do działań podejmowanych przez władze 

gminy. Współpraca z partnerami społeczno-gospodarczymi odbywać się będzie zgodnie  

z poniżej wymienionymi zasadami: 

 pomocniczości, 

  suwerenności stron, 

  uczciwej konkurencji, 

  efektywności, 

  jawności, 

  partnerstwa, 

  respektowania odmiennych opinii na wspólne sprawy, 

  prawa do krytyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 13 - RAMY FINANSOWE REALIZACJI I ŹRÓDEŁ 

FINANSOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY SMYKÓW NA 

LATA 2023-2030 
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L.P. FUNDUSZE 

CELE/PRIORYTETY 

OBSZARY ROZWOJOWE 

Obszar Przedsiębiorczość, 

inteligentna gospodarka 

Obszar 

Dziedzictwo, 

kapitał ludzki  

i społeczny 

Obszar 

Gospodarka 

przestrzenna  

i infrastruktura 

techniczna 

Obszar 

Partnerstwo  

i Współpraca 

1.  UMOWA PARTNERSTWA NA LATA 2021-2027 

1.1. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  2021-2027 

 

1. Konkurencyjna gospodarka + - - - 

2. Region przyjazny dla środowiska - - + - 

3. Mobilność miejska - - + - 

4. Dostępne świętokrzyskie  - + - + 

5. Świętokrzyskie dla mieszkańców - + - + 

6. Wspólnota i przestrzeń  

- 

+ + + 
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7. Profilaktyka i ochrona zdrowia 

mieszkańców 

 

- 

+ - + 

8. Edukacja na wszystkich etapach życia. - + - + 

9. Usługi społeczne i zdrowotne. - + - + 

10. Aktywni na rynku pracy. - + - - 

1.2. FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA 

INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, 

ŚRODOWISKO 2021-2027 

 

1. Wsparcie sektorów energetyka i środowisko 

z Funduszu Spójności 
- 

 

- + - 

2. Wsparcie sektorów energetyka i środowisko 

z EFRR 

- 

 

- + - 

3. Transport miejski - - - - 
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4. Wsparcie sektora transportu z Funduszu 

Spójności  

- - - - 

5. Wsparcie sektora transportu z EFRR - - - - 

6. Zdrowie - + - - 

1.3. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA 

NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2021-2027 

 

1. Wsparcie dla przedsiębiorców   

+ 

- - - 

2. Środowisko sprzyjające innowacjom   

+ 

- - - 

3. Zazielenienie przedsiębiorstw  

+ 

- - - 

1.4. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA 

POLSKI WSCHODNIEJ 2021-2027 
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1. Przedsiębiorczość i innowacje - - - - 

2. Energia i klimat  - - - - 

3. Zrównoważona mobilność miejska  - - - - 

4. Spójna sieć transportowa - - - - 

5. Turystyka oraz usługi uzdrowiskowe - - - - 

1.5. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA 

ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 

 

1. Lepsze polityki dla rozwoju społecznego - + - - 

2. Rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi  

- 

+ - - 

3. Równe szanse dla wszystkich  - 

 

+ - - 

4. Zdrowie  + - - 
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- 

5. Szkolnictwo wyższe i nauka  

- 

+ - - 

6. Innowacje społeczne  

- 

- - + 

1.6. FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA 

ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 

 

 1. Priorytet I – Zwiększenie dostępu do ultra-

szybkiego Internetu szerokopasmowego  
+ - - - 

2. Priorytet II – Zaawansowane usługi 

cyfrowe 
+ - - - 

2.  KRAJOWY PLAN ODBUDOWY 2021-2027  

1. Odporność i konkurencyjność gospodarki 
+ - - - 

2. Zielona energia i zmniejszenie 

energochłonności 

- - + - 

3. Transformacja cyfrowa 
- - - - 
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4. Efektywność, dostępność i jakość systemu 

ochrony zdrowia 

+ + - - 

5. Zielona, inteligentna mobilność  
- - + - 

3.  FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ 

TRANSFORMACJI 2021-2027  

- - - - 

4.  MECHANIZMY FINANSOWE EOG 2021-2027 

4.1. FUNDUSZE NORWESKIE I EOG 2022-

2028 

  
 

 

1. Edukacja  - + - - 

2. Badania podstawowe  - - - - 

3. Badania stosowane   - - - - 

4. Kultura  - + - - 

5. Rozwój przedsiębiorczości i innowacje   + - - - 

6. Rozwój lokalny   + + - + 

7. Sprawy wewnętrzne  - - - - 
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8. Środowisko  - - + - 

9. Zdrowie  - + + - 

10. Sprawiedliwość - - - - 

11. Dialog społeczny – godna praca  - + - - 

12. Aktywni obywatele – fundusz krajowy  - - - + 

5.  EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA 

RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW 

WIEJSKICH (EFRROW) 

+ - - - 

6.  EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNICZY 

GWARANCJI (EFRG)  

+ - - - 

7.  EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI  

I RYBACKI  

 

 

- - - - 
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8.  PROGRAMY WSPÓLNOTOWE UE 2021-2027  

8.1. Program na rzecz konkurencyjności 

przedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (COSME) 

+ - - - 

8.2. Kreatywna Europa + - - - 

8.3. Erasmus+ - + - - 

8.4. Działania na rzecz środowiska i klimatu 

(LIFE) 

- - + - 

8.5. Europa dla Obywateli - - - + 

8.6. Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego  - + - - 

8.7. Horyzont 2020 + - - - 

9.  DUŃSKIE FUNDACJE VELLUX - + - + 

10.  PROGRAMY OPERACYJNE BANKU 

GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

+ - + - 
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11.  PROGRAMY OPERACYJNE POLSKIEJ 

AGENCJI ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

+ - - - 

12.  PROGRAMY OPERACYJNE POLSKIEGO 

FUNDUSZU ROZWOJU 

+ - + - 

13.  PROGRAMY OPERACYJNE 

NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ  

I ROZWOJU 

+ - - - 

14.  PROGRAMY OPERACYJNE 

MINISTERSTWA KULTURY  

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

- - - + 

15.  PROGRAMY OPERACYJNE 

MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI 

- + - + 

16.  PROGRAMY OPERACYJNE 

MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI  

- + - + 
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17.  PROGRAMY OPERACYJNE 

NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

- - + - 

18.  PROGRAMY OPERACYJNE 

WOJEWÓDZKICH FUNDUSZY OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

- - - - 

19.  FUNDACJE KRAJOWE - + - + 

20.  FUNDACJE ZAGRANICZNE - + - + 

21.  REGIONALNE FUNDUSZE POŻYCZKOWE + - - - 

22.  REGIONALNE FUNDUSZE 

PORĘCZENIOWE 

+ - - - 

23.  FUNDUSZE INWESTYCYJNE + - - - 

24.  FUNDUSZE VENTURE CAPITAL + - - - 

25.  FUNDUSZE HANDINGOWE + - - - 
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26.  FUNDUSZE LUKSEMBURSKIE + - - - 

27.  BANK ŚWIATOWY - - + - 

28.  EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - - + - 

29.  BANK RADY EUROPY - - + + 

30.  BANKI POLSKIE + - + - 

31.  EMISJA OBLIGACJI (KOMUNALNYCH I 

PRYWATNYCH) 

- - + - 

32.  CROWDFUNDING - + - + 

33.  PARTNERSTWO PUBLICZNO - 

PRYWATNE (PPP) 

- - - + 

34.  FINANSOWANIE KRZYŻOWE 

CROSSFINANSING 

- - + - 

35.  FINANSOWANIE HYBRYDOWE - - + - 



 

 

 

 

Z przeprowadzonego pozycjonowania wynika, iż zadania inwestycyjne i społeczne wpisane 

w cztery obszary rozwojowe „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”, mogą 

być finansowane z 40 programów w ramach, których spozycjonowano  

49 celów/priorytetów, i tak: 

1) Obszar rozwojowy przedsiębiorczość, inteligentna gospodarka – 21 programów  

w ramach, których spozycjonowano 26 celów/priorytetów.  

2) Obszar rozwojowy dziedzictwo, kapitał ludzki i społeczny – 13  programów w ramach, 

których spozycjonowano 27 celów/priorytetów. 

3) Obszar rozwojowy gospodarka przestrzenna i infrastruktura techniczna - 15 programów 

w ramach, których spozycjonowano 20 celów/priorytetów. 

4) Obszar rozwojowy partnerstwo i współpraca - 13 programów w ramach, których 

spozycjonowano 19 celów/priorytetów. 
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1. Rozporządzenie ogólne, tj. Rozporządzenie 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 [Rozporządzenie 1303/2013]; 

2. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [Rozporządzenie 480/2014]; 

3. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/ 207 z dnia 20 stycznia 2015 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu 

dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów 

wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz 

wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej  

i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów  

i korzyści, a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska 

współpraca terytorialna” [Rozporządzenie 207/2015]; 

4. Załącznik II do Rozporządzenia 207/2015 (jw.) Format dokumentu służącego 

przekazywaniu informacji na temat dużego projektu [Załącznik II do Rozporządzenia 

207/2015]; 

5. Załącznik III do Rozporządzenia 207/2015 (jw.) Metodyka przeprowadzania analizy 

kosztów i korzyści [Załącznik III do Rozporządzenia 207/2015]; 

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1370/2007 z dnia 23 października  

2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu 
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pasażerskiego oraz uchylające Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG)  

nr 1107/70 [Rozporządzenie 1370/2007]; 

7. Ustawa z dnia 15.07.2020r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 

niektórych innych ustaw; 

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r.  
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