
Lp.
Rodzaj 

wnioskodawcy

Kod TERYT 

wnioskodawcy
Województwo 
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na prawach 

powiatu

Gmina

Kwota 

wnioskowanych 

środków w zł

Szacowany koszt 

inwestycji w zł
Przedmiot i krótki opis inwestycji Rekomendacja Komisji

1 gmina 2606022 świętokrzyskie opatowski
Iwaniska (gmina 

wiejska)
1 200 000,00 1 500 000,00

Inwestycja dotyczy miejscowości Mydłowiec ( teren po byłym PGR) i 

obejmuje: - przebudowę drogi gminnej o długości 450 m na działce 

o nr ew. 618 o szerokość jezdni 5 m, chodnik o długości 330 m, 

szerokość 2,0 m, wiata przystankowa i oświetleniem lamp LED - 

budowę placu zabaw z siłownią zewnętrzną i parkingiem wraz z 

monitoringiem, - przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami, - 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kontenerową 

oczyszczalnią ścieków 7,5 m ³/d

200 000,00 zł

2 gmina 2605012 świętokrzyskie konecki
Fałków (gmina 

wiejska)
1 200 000,00 1 200 00

Stworzenie w centrum w m. Skórnice, w której funkcjonowało 

Państwowe Gospodarstwo Rybackie ośrodka kulturalno-

rekreacyjnego poprzez odnowienie budynki świetlicy wiejskiej, 

dostosowanie dla potrzeb os. Niepełnosprawnych, wykonanie 

ogrodzenia i zagospodarowanie ternu wokół. Zostanie wykonana 

m.in. kompleksowa termomodernizacja budynku, instalacja zestawu 

fotowoltaicznego, montaż opraw LED, popy ciepła, remont i 

wyposażenie wnętrza oraz wykonanie przy budynku placu zabaw, 

siłowni zewnętrznej, altany.

500 000,00 zł

3 gmina 2606082 świętokrzyskie jędrzejowski
Sobków (gmina 

wiejska)
2 000 000,00 2 000 000,00

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Korytnica gdzie 

istniało Państwowe Gospodarstwo Rolne. Nazwa zadania to: " 

Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP 

na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w 

m. Korytnica" obejmuje kompleksowe działania remontowe i 

budowlane mające na celu usprawnienie funkcjonowania remizy 

OSP Korytnica, zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP oraz 

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum miejscowości 

na działkach 1064-1067,1073,1085,1086 (zwany dalej "plac wiejski" 

Zarówno budynek OSP, który częściowo przeznaczony będzie pod 

świetlicę wiejską , jak i plac wiejski są najważniejszymi miejscami 

spotkań mieszkańców w tym : KGW "Korytniczani" strażaków, 

młodzieży oraz wszystkich mieszkańców. Czynny udział w 

korzystaniu z budynku mają również mieszkańcy bloków z Korytnicy 

będących niegdyś częścią PGR-u

400 000,00 zł

Wykaz wniosków pozytywnie rozpatrzonych w ramach naboru na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, 

w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE



4 gmina 2606032 świętokrzyskie opatowski
Lipnik (gmina 

wiejska)
1 800 000,00 2 000 000,00

Zbór ariański znajdujący się przy pałacu Karskich  we Włostowie 

został wzniesiony u schyłku XVI wieku. W połowie XIX stulecia 

przebudowano dodano neogotyckie wieżyczki i pełnił funkcję 

lamusa. Wewnątrz budowli znajduje się jedno pomieszczenie 

przykryte sklepieniem kolebkowo-krzyżowym. Inwestycja będzie 

polegała na adaptacji zabytkowego Zboru Ariańskiego w 

miejscowości Włostów.
600 000,00 zł

5 gmina 2609072 świętokrzyskie sandomierski
Samborzec 

(gmina wiejska)
1 500 000,00 1 500 000,00

Projekt zakłada przebudowę infrastruktury komunalnej (drogi 

wewnętrzne, chodniki) oraz zagospodarowania przestrzeni 

publicznej na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w 

Samborcu. Zostanie także przebudowany odcinek drogi gminnej na 

terenie kolonii "Lissy " w Samborcu. Na osiedlu powstanie plac 

zabaw z siłownią zewnętrzną oraz obiekty małej architektury 

(altana, ławki, kosze na śmieci itd.) Zostanie także wykonane 

oświetlenie uliczne, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

600 000,00 zł

6 gmina 2611042 świętokrzyskie starachowicki
Pawłów (gmina 

wiejska)
880 000,00 1 100 000,00

Inwestycja obejmuje przebudowy dróg w misiowości Łomno o 

długości 2761mb: 1.Przebudowa drogi oraz budowa chodnika-

330mb, dz.Nr.902/1, 2.Przebudowa drogi, dz. Nr 911, 3.Przebudowa 

drogi, dz.Nr.900 i 901, 4.Przebudowa drogi na granicy sołectw 

Łomna i Krajkowa, dz. Nr 171, 5.Przebudowa drogi, dz. Nr 899

300 000,00 zł

7 gmina 2603043 świętokrzyskie kazimierski

Opatowiec 

(gmina miejsko-

wiejska)

1 300 000,00 1 300 000,00

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Krzczonowie. W ramach inwestycji zakłada się realizację 

następujących działań: wymianę poszycia dachowego, modernizacja 

pomieszczeń budynku, wymianę oświetlenia, modernizację sieci 

elektrycznej, sieci kanalizacyjnej, adaptację pomieszczeń na 

świetlicę środowiskową. Budynek zostanie zaadaptowany na 

potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażony instalację 

fotowoltaiczną

500 000,00 zł



8 gmina 2603053 świętokrzyskie kazimierski

Skalbmierz 

(gmina miejsko-

wiejska)

1 000 000,00 1 000 000,00

Inwestycja polegać będzie nadbudowie boiska sportowego wraz z 

zapleczem socjalnym i sportowym w tym siłownia zewnętrzna oraz 

miejscami parkingowymi w miejscowości Drożejowice

500 000,00 zł

9 gmina 2604043 świętokrzyskie kielecki

Chmielnik 

(gmina miejsko-

wiejska)

2 500 000,00 2 500 000,00

Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa  

Śladków Duży w tym przebudowa drogi Śladków Mały -Śladków 

Duży Miławka nr 3106060T stanowiącej połączenie z drogą krajową 

nr 73 . Zakres prac obejmie wykonanie nawierzchni asfaltowej, 

budowę chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenie ulicznego, 

odwodnienia, wykonanie i udrożnienie przepustów pod drogami, 

wjazdy, utwardzenie poboczy itp.
500 000,00 zł

10 gmina 2609093 świętokrzyskie sandomierski

Zawichost 

(gmina miejsko-

wiejska)

2 392 117,00 2 392 117,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa i remont gminnej 

infrastruktury drogowej oraz budowa kładki pieszo-jezdnej w  

Czyżowie Szlacheckim: 1.Przebudowa/budowa drogi nr 401006T 

Czyżów-Linów, odcinek 2 825mb, 2. Remont drogi nr 401048T 

Czyżów-Duży Las, odcinek 660mb, 3.Remont drogi nr 401003T 

Czyżów-Podszyn, odcinek 1 180mb, 4. Przebudowa/budowa drogi 

działka ewid.569 w Czyżowie Szlachecki, odcinek 256 mb, 5. 

Przebudowa/budowa drogi działka nr ewid.14/9 w Czyżowie 

Szlacheckim, odcinek 80mb, 6. Przebudowa/budowa drogi działka 

nr ewid.29/1 w Czyżowie Szlacheckim, odcinek 220,mb, 7. Budowa 

kładki pieszo-jezdnej nad rowem melioracyjnym na przedłużeniu 

drogi gminnej.

500 000,00 zł



11 gmina 2602033 świętokrzyskie jędrzejowski

Małogoszcz 

(gmina miejsko-

wiejska)

585 000,00 650 000,00

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja Domu Ludowego w 

Lasochowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie, w 

tym: 1.Budynek Domu Ludowego: wymiana pokrycia dachowego, 

ocieplenie stropu, ścian zewnętrznych i podłogi na gruncie, 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o., 

wymiana oświetlenia na ledowe, remont pomieszczeń 

wewnętrznych, w tym socjalnych i sanitariatów.  

2.Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Ludowego: 

budowa chodnika od drogi powiatowej obok Domu Ludowego do 

Stawu o dł. 710mb, szer.1,5m, zakup i montaż placu zabaw wraz z 

wyposażeniem ( ławki, kosze na śmieci, tablica-regulamin), budowa 

altany wraz z grillem, ławkami, stołami, budowa 9 miejsc 

parkingowych ( w tym 1 dla osób niepełnosprawnych). 3. 

Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Ludowego - staw, 

wykonanie robót remontowych  i zabezpieczających obszar wodny 

przy terenie rekreacyjno-sportowym, odmulenie cieku 

odprowadzającego wodę wraz remontami przepustu, wyczyszczenie 

skarp, grobli z obrobieniem oraz obsianiem skarp trawą, umocnienie 

i zabezpieczenie skarp kostką ażurową i barierkami. 

200 000,00 zł

12 gmina 2613022 świętokrzyskie włoszczowski
Krasocin (gmina 

wiejska)
500 000,00 500 000,00

Realizacja inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej o 

charakterze retencyjnym poprzez zagospodarowania zbiornika 

wodnego "Papiernia" w Chotowie (dz.ew. 1054/1 i 1054/3. Zadanie 

polegać będzie na m.in. Oczyszczeniu, zagospodarowaniu i 

dostosowaniu do pełnienia funkcji zbiornika retencyjnego.

200 000,00 zł

13 gmina 2606043 świętokrzyskie opatowski
Opatów (gmina 

miejsko-wiejska)
500 000,00 500 000,00

"Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Nikisiałka Mała". Projektuje się następujący zakres robót: 

przebudowa wejścia do budynku i wnętrza, przebudowę dachu, 

docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

wykonanie izolacji termicznej. Zagospodarowanie terenu: budowa 

placu zabaw dla dzieci, budowa stanowiska do grillowania z altaną, 

budowa stanowiska do gry w kosza, budowa mini boiska do piłki 

nożnej i siatkowej oraz miejsca odpoczynku dla rowerzystów.

250 000,00 zł



14 gmina 2602072 świętokrzyskie jędrzejowski
Słupia (gmina 

wiejska)
678 960,00 678 960,00

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Sprowa o długości 

2,300 km. wzmocnienie podbudowy - wykonanie warstwy 

wyrównawczej - wykonanie warstwy ścieralnej

300 000,00 zł

15 gmina 2612073 świętokrzyskie staszowski
Staszów (gmina 

miejsko-wiejska)
500 000,00 500 000,00

zakres inwestycji obejmuje przebudowę oraz poprawę stanu 

infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki . W 

ramach zadania przebudowany zostanie zbiorczy system 

zaopatrzenia w wodę oraz system kanalizacji zbiorczej dla ścieków 

komunalnych. zadanie obejmuje przebudowę sieci wodociągowej i 

przyłączy o dł. ok. 637 mb oraz przebudowę sieci kanalizacyjnej i 

przyłączy o dł. 1016 mb.
250 000,00 zł

16 gmina 2613063 świętokrzyskie włoszczowski

Włoszczowa 

(gmina miejsko-

wiejska)

290 000,00 290 000,00

Przedmiotem zadania jest rozbudowa świetlicy wiejskiej o dwa 

pomieszczenia oraz korytarz, z przeznaczeniem na integracje oraz 

zajęcia terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

seniorów. Dodatkowo planuje się zagospodarowanie i utwardzenie 

terenu, dostosowując go dla osób z niepełnosprawnościami (w tym 

montaż dodatkowego podjazdu). W ramach działań 

proekologicznych planowany jest montaż instalacji 

fotowoltaicznych.

250 000,00 zł

17 gmina 2604073 świętokrzyskie kielecki
Łagów (gmina 

wiejska)
390 000,00 390 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Płucki, gm. Łagów. A) budowa 

oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Płucki- Lechówek: -budowa 

doziemnej linii oświetlenia zewnętrznego słup/m25/1173, -montaż 

opraw oświetleniowych kpl.25, montaż szafki SON kpl.2; b) budowa 

oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej na terenie sołectwa Płucki: - 

budowa odcinka oświetlenia ulicznego o długości słup/m22/1074, -

montaż opraw oświetleniowych kpl.22
240 000,00 zł



18 gmina 2602012 świętokrzyskie jędrzejowski
Imielno (gmina 

wiejska)
450 000,00 450 000,00

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Motkowice. 

Projekt dotyczy przebudowy dróg wewnętrznych poprzez 

utwardzenie dróg tłuczniowych i gruntowych, wykonanie 

nawierzchni asfaltowych i utwardzenie poboczy. Przebudowa 

dotyczy: ul. Wąskiej ( dz.nr 1091)-240 mb, ul. Kresowej (dz. nr 1065)-

85mb, ul. Nowej (dz. nr 412 i 553)-850mb. Utwardzenie drogi (dz.nr 

412 i 553) pozwoli na połączenie drogą asfaltową ul. Nowej z drogą 

krajową nr 78, co znacznie skróci czas przejazdu w kierunku 

Jędrzejowa i umożliwi włączenie się do ruchu na drodze krajowej w 

bezpiecznym miejscu.

200 000,00 zł

19 gmina 2604153 świętokrzyskie kielecki

Pierzchnica 

(gmina miejsko-

wiejska)

500 000,00 500 000,00

Budowa remizy strażackiej w Maleszowej. Przedsięwzięcie będzie 

polegać na wybudowaniu nowego garażu wraz z zapleczem 

techniczno-sanitarnym na działce gminnej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną. Umożliwi to  w przyszłości wyposażenie 

jednostki OSP w odpowiedni samochód ratowniczo-gaśniczy, co w 

konsekwencji zdecydowanie podniesie poziom bezpieczeństwa 

mieszkańców i wzmocni system ratownictwa w sytuacjach 

kryzysowych

200 000,00 zł

20 gmina 2612083 świętokrzyskie staszowski
Szydłów (gmina 

miejsko-wiejska)
220 000,00 220 000,00

Przedmiotem inwestycji jest "Budowa placu rekreacyjnego w 

miejscowości Jabłonica". W ramach inwestycji, w centrum wsi 

Jabłonica powstanie bezpieczna, ogólnodostępna, atrakcyjna i 

estetyczna przestrzeń publiczna z altaną rekreacyjną, placem zabaw 

oraz siłownią zewnętrzną. Plac rekreacyjny umożliwi wspólny 

odpoczynek na świeżym powietrzu, aktywne spędzanie czasu 

wolnego oraz wpłynie pozytywnie na integrację lokalnej 

społeczności

100 000,00 zł

6 790 000,00 zł


