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Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. 
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Gnojno w roku 2018. 

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

1.1. Położenie i powierzchnia  

Gmina Gnojno położona jest w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, 
około 45 km od Kielc, w północnej części powiatu buskiego. 

Administracyjnie gmina graniczy z 6 gminami: Busko-Zdrój, Stopnica i Tuczępy w powiecie buskim, 
Szydłów w powiecie staszowskim, Pierzchnica i Chmielnik w powiecie kieleckim. 

Powierzchnia gminy wynosi 96,31 km2. 

Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 765 Jędrzejów-Staszów-Osiek (długość na terenie 
gminy wynosi 9,3 km), a także drogi powiatowe o łącznej długości 57,7 km i gminne o łącznej 
długości 57 km. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Kielce-Włoszczowice-Połaniec oraz 
równolegle linia szerokotorowa LHS. 

Gminę zamieszkuje 4 531 mieszkańców.  

Gmina Gnojno jest gminą typowo rolniczą, posiadającą duże walory ekologiczne i spory 
potencjał gospodarczy. Turystyczny charakter gminy podnosi dodatkowo jej atrakcyjność. W tym 
zakresie podejmowane są liczne inicjatywy oraz programy rozwojowe. 

Powierzchnia gminy stanowi 9,94 % powierzchni powiatu buskiego. W ogólnej powierzchni 
gruntów w gminie użytki rolne zajmują 7 333 ha, czyli 76,1 % ogólnej powierzchni gminy. Grunty 
orne stanowią 5 598 ha, tj. 58,1 % całej powierzchni gminy. Lasy i grunty leśne zajmują 1 912 ha. 
Wskaźnik lesistości wynosi 20,4 %. 

1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne 

Wójtem Gminy Gnojno jest Zbigniew Janik. 

Rada Gminy Gnojno liczy 15 radnych. Przewodniczącym Rady Gminy jest Stanisław Wcisło. 

Komisjami stałymi Rady są: 

1) Komisja Rewizyjna - licząca 5 członków; 
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w skład której wchodzi 3 członków; 
3) Komisja Planowania Budżetu i Finansów - licząca 3 członków; 
4) Komisja Zdrowia, Socjalna, Oświaty i Kultury – 3 członków; 
5) Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska – 

licząca 3 członków. 

Gminne jednostki organizacyjne: 

1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnojnie; 
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie; 
3) Gminny Zespół Obsługi Szkół w Gnojnie; 
4) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie; 
5) Szkoła Podstawowa w Raczycach; 
6) Szkoła Podstawowa w Balicach; 
7) Szkoła Podstawowa w Jarząbkach; 
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8) Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojnie z filiami w Balicach i Raczycach (instytucja kultury). 

1.3. Sołectwa 

W skład gminy wchodzi 26 sołectw: 

1)  Balice; 
2)  Bugaj; 
3)  Falki; 
4)  Glinka; 
5)  Gnojno; 
6)  Gorzakiew; 
7)  Grabki Małe; 
8)  Janowice Poduszowskie; 
9)  Janowice Raczyckie; 
10)  Januszowice; 
11)  Jarząbki; 
12)  Kostera; 
13)  Maciejowice; 
14)  Płośnia; 
15)  Poręba; 
16)  Pożogi; 
17)  Raczyce; 
18)  Ruda; 
19)  Rzeszutki; 
20)  Skadla; 
21)  Wola Bokrzycka; 
22)  Wola Zofiowska; 
23)  Wólka Bosowska; 
24)  Zagrody; 
25)  Zawada; 
26)  Zofiówka. 

1.4. Ludność i dynamika zmian 

1. Statystyka liczby mieszkańców Gminy Gnojno na dzień 31.12.2018 r. 

Lp. Miejscowość 
Ogółem 
miesz-
kańców 

K M 0-3 lat 4-6 lat 
7-15 
lat 

Pow. 
18 lat 

Pow. 
65 lat 

Pow. 
90 lat 

U Z 

1 Balice 372 189 183 13 9 43 296 77 3 7 4 

2 Bugaj 114 57 57 7 3 7 93 12 1 0 3 

3 Falki 142 70 72 6 4 12 117 33 3 1 0 

4 Glinka 175 83 92 6 5 15 143 34 0 2 3 

5 Gnojno 755 329 426 19 23 56 641 103 2 3 10 

6 Gorzakiew 183 95 88 2 3 17 153 35 2 0 1 

7 Grabki Małe 142 71 71 8 4 10 115 27 1 2 2 

8 Janowice 
Poduszowskie 235 120 115 5 11 20 193 44 0 0 1 

9 Janowice 
Raczyckie 159 75 84 6 3 8 141 30 2 0 3 

10 Januszowie 63 34 29 1 2 4 54 14 0 1 1 

11 Jarząbki 359 187 172 14 12 39 282 63 1 3 7 
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12 Kostera 161 75 86 3 1 15 135 24 1 1 1 

13 Maciejowice 60 29 31 0 2 8 45 12 0 0 1 

14 Płośnia 53 21 32 0 0 3 48 10 0 0 0 

15 Poręba 86 39 47 2 2 11 69 17 0 0 0 

16 Pożogi 88 48 40 1 1 4 80 33 1 0 2 

17 Raczyce 344 184 160 9 14 36 276 71 4 1 2 

18 Ruda 93 40 53 2 2 8 78 19 0 2 1 

19 Rzeszutki 76 36 40 1 3 6 64 14 0 0 0 

20 Skadla 188 100 88 8 7 18 148 30 3 5 3 

21 Wola 
Bokrzycka 124 74 50 6 5 6 109 34 1 0 2 

22 Wola 
Zofiowska 130 68 62 6 4 13 101 20 1 1 1 

23 Wólka 
Bosowska 

114 53 61 3 2 2 102 23 1 1 4 

24 Zagrody  113 55 58 3 2 10 92 22 1 2 1 

25 Zawada  148 77 71 3 2 20 121 30 0 1 4 

26 Zofiówka  54 33 21 0 2 8 41 10 1 0 1 

 OGÓŁEM 4531 2242 2289 134 128 399 3737 841 29 33 58 
 
2. W USC w Gnojnie zawarto 25 małżeństw. 

3. Wydano 437 dowodów osobistych. 

4. Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące wynosi 48. 

5. Urodzenia – 33. 

6. Zgony – 58. 

7. Liczba mieszkańców gminy Gnojno w poprzednich latach: 

Rok Liczba mieszkańców 

2013 4643 
2014 4643 
2015 4718 
2016 4604 
2017 4552 
2018 4531 

Wykres obrazujący liczbę mieszkańców gminy Gnojno w latach 2013-2018 
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Liczba mieszkańców gminy Gnojno według sołectw - stan na dzień 31.12.2018 r. 

 

1.5. Gospodarstwa rolne 

Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy w dalszym ciągu będzie się 
wiązała z rozwojem rolnictwa. Z drugiej zaś strony coraz większe znaczenie będzie miał rozwój 
funkcji usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych (turystycznych). 

Zestawienie gospodarstw według wielkości: 

go
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od
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o 
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w
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ch
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powyżej 1 ha do 2 ha 649 
powyżej 2 ha do 5 ha  679 
powyżej 5 ha do 7 ha 247 
powyżej 7 ha do 10 ha 145 
powyżej 10 ha do 15 ha 71 
powyżej 15 ha do 20 ha 9 
powyżej 20 ha do 50 ha  2 

Ogólna liczba gospodarstw rolnych wynosi 1 802. 

1.6. Podmioty gospodarcze 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ilość 
działających podmiotów gospodarczych na terenie gminy Gnojno, według stanu na dzień 31 grudnia 
2018 r., obejmowała 130 pozycji, z czego status ,,aktywny’’ posiadało 118 podmiotów, status 
„zawieszony’’ 12 podmiotów, działalność prowadzona wyłącznie w formie spółek cywilnych 
obejmowała 2 pozycje. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim jednoosobowe 
przedsiębiorstwa. 

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, transport towarów i usług 
oraz wszelaki handel detaliczny i hurtowy. 
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1.7. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy 

Spośród organizacji pozarządowych związanych terytorialnie z gminą Gnojno wymienić należy: 

1) Stowarzyszenie Producentów Rolnych w Gnojnie; 
2) Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie; 
3) Stowarzyszenie ds. Rozwoju i Integracji Europejskiej w Balicach; 
4) Wspieranie Inicjatyw Lokalnych "Wspólna Przyszłość"; 
5) Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy "Euro Balice"; 
6) Ochotniczą Straż Pożarną w Balicach; 
7) Ochotniczą Straż Pożarną w Gnojnie; 
8) Ochotniczą Straż Pożarną w Gorzakwi; 
9) Ochotniczą Straż Pożarną w Janowicach Poduszowskich; 
10)  Ochotniczą Straż Pożarną w Wólce Bosowskiej; 
11)  Koło Gospodyń Wiejskich w Raczycach; 

12)  Koło Gospodyń Wiejskich w Janowicach Poduszowskich. 

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Gnojno 
sięgają roku 1925, w którym to została powołana pierwsza jednostka OSP 
w Gnojnie z inicjatywy ówczesnych władz i potrzeb mieszkańców. 
Następnie w roku 1927 założono jednostkę w Balicach, która aktualnie 
włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W roku 
1958 utworzono OSP w Wólce Bosowskiej, następnie w 1959 roku w 
miejscowości Gorzakiew i w roku 1960 w Janowicach 
Poduszowskich. 

Obecnie na terenie gminy działają wszystkie wyżej wymienione jednostki, 
dysponujące własną bazą lokalową i trzema samochodami bojowymi. 

Według stanu na koniec roku 2018 OSP na terenie gminy posiada w 
swoich szeregach łącznie 150 członków, w tym 137 mężczyzn i 13 kobiet. 
W jednostce w Gnojnie działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, 

zrzeszająca 12 dziewcząt i 11 chłopców. 

W roku sprawozdawczym 2018 jednostki brały udział w około 60 
akcjach ratowniczych, w sumie przeszkolono 12 strażaków z zakresu 
szkoleń podstawowych, kierowców - konserwatorów sprzętu 
gaśniczego i z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W miesiącu 
maju odbyły się zawody strażackie, w których udział wzięły cztery 
zastępy OSP. 

W roku 2018 jednostki czynnie uczestniczyły w licznych akcjach 
gaszenia pożarów, jak również w działaniach niezwiązanych 
bezpośrednio z akcjami ratowniczymi i gaśniczymi, które wspomagają 
bezpośrednio prace organizacyjne przy uroczystościach i 
zabezpieczeniach porządku oraz bezpieczeństwa w czasie trwania 
imprez na terenie naszej gminy.  

Corocznie w swoim budżecie Gmina Gnojno zabezpiecza niezbędne 
środki na sprawne działanie jednostek.  

W miesiącu lipcu 2018 roku z programu „Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie” pozyskana została kwota 139 035 zł w ramach poddziałania 
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19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność, w zakresie rozwijania działalności gospodarczej”, z której dofinansowano budowę 
drewnianych scen przy Szkołach Podstawowych w Gnojnie i w Balicach oraz termomodernizację 
strażnicy OSP w Gorzkawi. 

W zakresie planowania w ramach dofinansowania z MSWiA pn. „Przygotowanie jednostek 
ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” przygotowano wycenę 
planowanych potrzeb remontowych obiektów strażnic jednostek OSP gminy Gnojno na 2019 rok, 
opiewającą na wnioskowaną kwotę 138 963,78 zł. 

1.8. Realizacja uchwał Rady Gminy 

W 2018 roku rada gminy podjęła 74 uchwały, z czego 60 uchwał zostało powierzone do 
wykonania wójtowi gminy, 7 uchwał – przewodniczącemu rady. Pozostałe uchwały dotyczyły wyboru 
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i powołania stałych komisji rady (szczegóły dotyczące 
podjętych uchwał znajdują się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej).Wszystkie 
uchwały podjęte w 2018 roku zostały zrealizowane. 

2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

2.1. Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok 

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 stycznia 2018 roku. 
Plan określał dochody w wysokości 24.719.987,18,00 zł oraz wydatki w wysokości 28.709.987,18 zł. 
W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta na 
podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego. 

W wyniku dokonanych zmian w ciągu 2018 roku plan dochodów na dzień 31.12.2018 roku 
wynosił 23.760.210,09 zł, plan wydatków na dzień 31.12.2018 roku wynosił 28.035.223,37 zł. 

Budżet Gminy Gnojno po stronie dochodów wynosił: Plan 23.760.210,09 zł, wykonanie za 2018 
r. 19.338.086,23 zł, co stanowi 81,39 %; z tego: 

- dochody własne - plan 6.124.342,36 zł, wykonanie w 2018 roku 4.070.725,50 zł, co stanowi 
66,47%. Dochody własne gminy stanowią po stronie planu 25,77% ogólnego budżetu, a po 
stronie wykonania w 2018 r. 21,05%. 

Wykonanie dochodów z tytułu należności podatkowych w stosunku do planu kształtują się 
następująco:  

 podatek od nieruchomości - 92,19%,  
 podatek rolny - 95,98%, 
 podatek leśny - 96,13%,  
 podatek od środków transportowych - 91,69 %,  
 podatek od czynności cywilnoprawnych - 98,89%, 
 podatek od spadków i darowizn - 93,96%, 
 udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: podatek dochodowy 

od osób fizycznych 102,61%, podatek dochodowy od osób prawnych - 85,07%; 
- subwencje ogólne - plan 7.059.293,00 zł, wykonanie w 2018 roku 7.059.293,00 zł, co stanowi 

100% planu; 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 6.077.504,12 zł, 
wykonanie w 2018 r. 5.848.011,62 zł, co stanowi 96,22%; 
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- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - plan 2.122.763,90 zł, 
wykonanie w 2018 r. wynosi 2.110.480,96 zł, co stanowi 99,42%. Dotacje na zadania własne 
dotyczą realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz na 
realizację zadań inwestycyjnych; 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu opieki 
wychowawczej, finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - 
planowano w kwocie 3.292.855,00 zł, wykonano w 2018 roku w kwocie 3.220.099,26 zł, co 
stanowi 97,79%; 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej - plan 2.000,00 zł, wykonanie w 2018 roku 
2.000,00 zł, co stanowi 100%;  

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 
19.645,11 zł, wykonanie 19.568,09 zł, co stanowi 99,61%; 

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - planowano 2.286.284,59 zł, wykonanie 
w 2018 r wynosi 133.330,57 zł, z tego: 

 
Zadanie Plan Wykonanie 

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków” 61.729,00 61.729,00 

Projekt pn. „Szczęśliwe dzieci w Gminie Gnojno” 71.601,57 71.601,57 

Projekt pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej” 513.758,92 0,00 

Projekt pn. „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na 
terenie gminy Gnojno” 

 1.639.195,10 0,00 

Razem: 2.286.284,59  133.330,57 

Dochody bieżące planowano na poziomie 20.017.704,24 zł, a wykonano w wysokości 
17.770.304,42 zł, co stanowi 88,77%. Dochody majątkowe według planu po zmianach wynoszą 
kwotę 3.742.505,85 zł, wykonano w kwocie 1.567.781,81zł, co stanowi 41,89%.  

Ogólnie dochody w stosunku do planu zostały wykonane w 81,39%. 

Po stronie wydatków plan budżetu gminy wynosił 28.035.223,37 zł, wykonanie w 2018 roku 
wynosi 23.560.459,90 zł, co stanowi 84,04%. 

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 18.462.624,08 zł, wykonanie kształtuje się na 
poziomie 17.637.277,82 zł, co stanowi 95,53%. 

 Wydatki majątkowe plan 9.572.599,29 zł, wykonanie 5.923.182,08 zł, co stanowi 61,88%. 

 Dotacje udzielone z budżetu - plan dotacji kształtował się na poziomie 214.842,86 zł, 
wykonanie 197.254,58 zł, co stanowi 91,81%.  

W roku 2018 dokonano przebudowy dróg gminnych w następujących miejscowościach: Zawada 
na kwotę 494.134,54 zł, Gnojno na kwotę 205.822,04 zł, Ruda na kwotę 38.662,76 zł, Raczyce na 
kwotę 238.034,52 zł, Glinka na kwotę 145.118,16 zł, ponadto wykonane zostało ocieplenie Ośrodka 
Zdrowia w Gnojnie na kwotę 23.294,69 zł. 
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Wydatki realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków z UE przebiegały 
zgodnie z planem. Plan wydatków współfinansowanych ze środków zagranicznych zamknął się kwotą 
8.280.623,91 zł, wykonanie 4.679.944,58 zł, co stanowi 56,52 %. 

Zestawienie wydatków współfinansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 

Dział/rozdział Zadanie 
Plan wg uchwały 

budżetowej 

Plan po 
zmianach 
na koniec 
2018 roku 

Wykonanie 
% 

wykonania 
5/4 

WYDATKI BIEŻĄCE 

853 - Pozostałe 
zadania w zakresie 
pomocy społecznej 
85395 - Pozostała 
działalność 

Szczęśliwe dzieci w Gminie 
Gnojno  

213.112,32 
 

208.548,15 
 

208.548,15 
 

100,00 

Wydatki bieżące razem 213.112,32 208.548,15 208.548,15 100,00 

WYDATKI MAJATKOWE 

010 - Rolnictwo i 
łowiectwo 
01010 -
Infrastruktura 
wodociągowa i 
sanitacyjna wsi 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowościach Gnojno i 
Glinka wraz z przebudową 
oczyszczalni ścieków 

 
 

3.949.150,00 

 
 

3.949.150,00 

 
 

3.659.149,80 

 
 

92,66 

851-Ochrona 
Zdrowia 85121 - 
Lecznictwo 
ambulatoryjne 

Głęboka termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej  

 
1.096.780,00 

 
1.014.647,30 

 
802.146,63 

 
79,06 

900 - Gospodarka 
komunalna i 
ochrona środowiska 
90005 - Ochrona 
powietrza 
atmosferycznego 

Montaż instalacji OZE w 
ramach projektów 
parasolowych na terenie 
gminy Gnojno 

 
3.111.278,46 

 
3.108.278,46 

 
10.100,00 

 
0,01 

900 - Gospodarka 
komunalna i 
ochrona środowiska 
90095 - Pozostała 
działalność 

Rewitalizacja miejscowości 
Gnojno 

 
1.189.453,49 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Wydatki majątkowe razem 9.346.661,95 8.072.075,76 4.471.396,43 55,39 

Razem 9.559.774,27  8.280.623,91 4.679.944,58 56,52 

Plan wydatków w podziale na poszczególne zadania zawarte w uchwale budżetowej oraz 
w przedsięwzięciach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uległ zmianie, ponieważ niektóre 
przedsięwzięcia zostały przesunięte do realizacji na lata następne, ze względu na dostęp do 
dofinansowania ze środków z UE. Pierwotny plan wydatków na realizację programów finansowanych 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, kształtował się na poziomie 
9.559.774,27 zł . Na koniec 2018 roku plan ten został zmniejszony do kwoty 8.280.623,91 zł, w tym 
wydatki inwestycyjne 8.072.075,76 zł, wydatki bieżące 208.548,15 zł. 

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 

 W 2018 roku dokonano przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Gnojno na dz.ew.nr 
725 i 736/1 oraz w miejscowości Zawada na działce ew. nr 74, 791 i 101. 

 Wykonana została dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Gnojno-Osiedle-Kały oraz 
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Gnojno-Osiedle. 
 Trwa realizacja przedsięwzięcia pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków”. Zakończenie prac budowlanych 
przewidziane jest w I kwartale 2019 roku , rozliczenie projektu do końca sierpnia 2019 roku. 

 Prace termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gnojno zostały 
ukończone. Złożony został wniosek o dofinansowanie. Do końca 2018 roku środki nie 
wpłynęły na rachunek bankowy gminy. 

 Realizację przedsięwzięcia „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie miejscowości 
Gnojno” przesunięto na lata następne. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości 
dofinansowania.  

 Projekt pn.”Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy 
Gnojno” przesunięty został do wykonania w 2019 roku. 

Wynik budżetu 

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie 19.338.086,23 zł a zrealizowanymi 
wydatkami w kwocie 23.560.459,90 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.222.373,67 zł. 

Przychody i rozchody budżetu 

W 2018 roku zaplanowano przychody w kwocie 4.875.013,28 zł pochodzące z kredytów 
w kwocie 4.590.000,00 zł, oraz 285.013,28 zł z wolnych środków z lat ubiegłych. W 2018 r. 
uruchomiono kredyt w pełnej wysokości. 

Rozchody zaplanowane w kwocie 600.000,00 zł, zrealizowano w 100%; związane były ze spłatą 
zaciągniętych wcześniej kredytów. 

2.2. Poziom zadłużenia 

Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie Gminy Gnojno z tytułu zaciągniętych kredytów (kapitał 
+ odsetki) wynosiło 16.362.845,00 zł. Spłata kredytów zaplanowana jest do 2038 roku. Na koniec 
2018 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 

Należności według stanu na 31.12.2018 r. wynoszą 463.145,43 zł, z tego: 

1) niewymagalne - 1.888,82 zł, w tym: 
a) dostawy towarów i usług 1.603,27 zł, 
b) należności GOPS 285,46 zł, 
c) należność podatkowa 0,09 zł; 

2) wymagalne - 374.250,47 zł, w tym: 
a) z tytułu podatków - 93.169,15 zł, 
b) z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie - 247.438,70 zł, 
c) należności z tytułu czynszów i usług - 3.478,74 zł, 
d) należności za wodę i ścieki - 12.281,11 zł, 
e) należności za odpady komunalne - 17.882,77 zł, 
f) gotówka i depozyty (w tym należności z US i udziałów PIT) - 87.006,14 zł. 
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2.3. Zaległości podatkowe  

Wykaz zaległości w zobowiązaniach pieniężnych w poszczególnych sołectwach wg stanu na dzień 31.12.2018 rok 
  

L.p. Miejscowość 

Podatek od 
nieruchomości 

Podatek rolny Podatek leśny 
Kwota zaległości 

ogółem (zobowiązanie 
pieniężne) 

[zł] [zł] [zł] [zł] 

1 Balice 687,86 639,10 184,80 1 511,76 

2 Bugaj 451,00 522,70 29,60 1 003,30 

3 Falki 1 253,00 653,76 8,00 1 914,76 

4 Glinka 282,00 55,80 6,00 343,80 

5 Gnojno 3 760,65 3 072,97 109,18 6 942,80 

6 Gorzakiew 347,34 894,29 412,47 1 654,10 

7 Grabki Małe 0,00 786,65 136,00 922,65 

8 Janowice Poduszowskie 52,00 1 122,00 407,00 1 581,00 

9 Janowice Raczyckie 0,00 567,60 8,60 576,20 

10 Januszowice 0,00 183,00 0,00 183,00 

11 Jarząbki 2 068,00 1 439,67 55,00 3 562,67 

12 Kostera 4,00 315,00 32,00 351,00 

13 Maciejowice 36,90 1 747,00 13,02 1 796,92 

14 Płośnia 56,00 210,97 134,30 401,27 

15 Poręba 17,00 1 770,20 49,00 1 836,20 

16 Pożogi 36,00 1 243,00 14,00 1 293,00 

17 Raczyce 1 491,00 2 708,73 43,48 4 243,21 

18 Ruda 58,00 158,00 82,00 298,00 

19 Rzeszutki 192,00 1 270,00 0,00 1 462,00 

20 Skadla 2 288,60 884,05 16,00 3 188,65 

21 Wola Bokrzycka 1 293,00 201,79 707,98 2 202,77 

22 Wola Zofiowska 1 520,20 2 084,11 196,33 3 864,00 

23 Wólka Bosowska 23 919,30 917,00 639,40 25 475,70 

24 Zagrody 3 882,37 953,90 11,00 4 847,27 

25 Zawada 45,30 127,50 7,40 180,20 

26 Zofiówka 0,00 435,00 168,00 603,00 

Razem zaległości: 43 741,52 24 963,79 3 470,56 72 175,87 

Zaległości w podatku od środków transportowych 16 725,07 

Zaległości - osoby prawne - podatek od nieruchomości 3 365,30 

Zaległości - osoby prawne - podatek rolny 879,00 

Zaległości - osoby prawne - podatek leśny 24,00 

Za lata ubiegłe oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na bieżąco są 
egzekwowane zaległości z tytułu czynszów i opłat. Na zaległości podatkowe w 2018 roku zostały 
wystawione upomnienia: na łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w ilości 201 sztuk na 
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kwotę 33.970,58 zł, na podatek od środków transportowych 11 szt. na kwotę 18.282,00 zł. Część 
zaległości w kwocie 21.986,78 zł została zapłacona przez podatników, natomiast na zaległości, które 
nie zostały zapłacone wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów 
Skarbowych. Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 65 szt. 
tytułów wykonawczych na kwotę 11.566,80 zł. W 2018 roku Urzędy Skarbowe dokonały egzekucji 
łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 15.534,05 zł.  

3. STAN REALIZACJI INWESTYCJI 

3.1. Zadania inwestycyjne w 2018 roku 

L.p. Tytuł i zakres inwestycji Plan 
Wykonanie 
wydatków 

1. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 
Gminie Gnojno”- Budynek Ośrodka Zdrowia w Balicach. W 
ramach realizacji zadania termomodernizacyjnego budynku 
wykonano: 
1. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej połączoną z montażem 

nawiewników higroskopijnych. 
2. Ocieplenie stropodachu w technologii płyt warstwowych. 
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu, styropian gr 15 

cm plus wyprawa elewacyjna. 
4. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej terenu, płyty typ 

styrodur gr. 8 cm 
5. Modernizację instalacji C.O. 
6. Montaż instalacji odgromowej. 
7. Uzupełnienie tynków, malowanie, posadzki, instalację 

elektryczną – w ramach przebudowy kotłowni. 

1 031 727,30 zł 847 022,36 zł 

2. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 
Gminie Gnojno” - Budynek Ośrodka Zdrowia w Raczycach.  
W ramach realizacji zadania termomodernizacyjnego budynku 
wykonano: 
1. Wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej połączoną z 

montażem nawiewników higroskopijnych. 
2. Ocieplenie stropodachu w technologii płyt warstwowych. 
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu, płyty typ styrodur 

gr.8 cm  
4. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej terenu, styropian gr 15 

cm plus wyprawa elewacyjna . 
5. Modernizację instalacji C.O., wymianę kotła - zastąpiony kotłem 

na biomasę. 
6. Montaż instalacji odgromowej. 
7. Uzupełnienie tynków, malowanie, posadzki, instalację 

elektryczną – w ramach przebudowy kotłowni. 

3. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 
Gminie Gnojno” - Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Balicach.  
W ramach realizacji zadania termomodernizacyjnego budynku 
wykonano: 
1. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej połączoną z montażem 

nawiewników higroskopijnych. 
2. Wykonanie więźby dachowej z pokryciem z blachy trapezowej z 

ociepleniem stropu. 
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej terenu, płyty 

styropianowe gr 15 cm, plus wyprawa cienkowarstwowa 
strukturalna. 
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4. Montaż instalacji odgromowej. 

4. „Przebudowa wodociągu gminnego w miejscowości 
Jarząbki - Zofiówka”.  
W wyniku realizacji operacji wykonano sieć wodociągową średnicy fi 
110 o długości 111,20 m w miejscowości Jarząbki (Kaleby) w 
kierunku północnym. Zamontowano na sieci dwa hydranty 
przeciwpożarowe, dokonano płukania, badania wody i uruchomienia 
sieci. Wykonano inwentaryzację geodezyjną - powykonawczą. 

30 000,00 zł 29 499,75 zł 

5. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 74, 791, 101 w 
miejscowości Zawada”.  
W ramach realizacji zadania dokonano przebudowy drogi gminnej, 
o łącznej długości 1856 m, klasa techniczna D, prędkość 
projektowa Vp = 30 km/h, szerokość jezdni 3,5 m (droga 
jednopasmowa); nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa 
wiążąca 4 cm, ścieralna 4 cm, szerokość poboczy 2 x 0,5 - 0,75 m, 
zaprojektowano przekrój jednospadowy ze spadkiem poprzecznym 
jezdni 2%, spadki poprzeczne poboczy przyjęto 8%, łączna 
szerokość utwardzonej przebudowanej drogi wynosi 5,0 m. 

500 461,00 zł 498 497,54 zł 

6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda na dz. 
ew. nr 1365 i 470”.  
Podstawowe parametry przebudowanej drogi gminnej:  
- długość odcinka drogi 0,144 km  
- szerokość jezdni 3,0 m  
- szerokość poboczy 0,50 m 
Roboty obejmowały: 
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod elementy drogi, 
- wykonanie jezdni z betonu asfaltowego szerokość jezdni 3,0 m 

(droga jednojezdniowa, dwukierunkowa) warstwa wiążąca gr. 5 
cm, warstwa ścieralna gr. 3 cm, 

- utwardzenie poboczy. 

39 000,00 zł 38 662,76 zł 

7. „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 806 i 
803 w miejscowości Raczyce od km 0+000 do km 0+828”.  
Podstawowe parametry drogi gminnej:  
- długość odcinka drogi 0,828 km  
- szerokość jezdni 3,5 m  
Roboty obejmowały: 
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod elementy drogi, 
- wykonanie jezdni z betonu asfaltowego szerokość jezdni 3,5 m 

(droga jednojezdniowa, dwukierunkowa) warstwa wiążąca gr. 5 
cm, warstwa ścieralna gr. 3 cm, 

- wykonanie przepustu, 
- utwardzenie poboczy i umocnienie odcinka rowu. 

238 035,00 zł 238 034,52 zł 

8. „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 725, 
736/1 w miejscowości Gnojno”.  
W wyniku realizacji zadania wykonano przebudowę drogi gminnej o 
łącznej długości 429 m, klasa techniczna D, prędkość projektowa 
Vp= 30 km/h, szerokość jezdni 3,5 - 5,0 m (droga jednojezdniowa, 
dwukierunkowa); nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa 
wiążąca 4 cm, ścieralna 4 cm, szerokość poboczy 0,5 - 0,75 m 

208 092,00 zł 207 298,04 zł 

9. „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 488/4 i 
490 w miejscowości Glinka od km 0+000 do km 0+439”.  
Podstawowe parametry przebudowanej drogi gminnej:  
- długość odcinka drogi 0,439 km  
- szerokość jezdni 3,5 m  
- szerokość poboczy 0,75 m 
- długość umocnionego rowu 325 m 
Roboty obejmowały: 

145 119,00 zł 145 118,16 zł 
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- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod elementy drogi, 
- wykonanie jezdni z betonu asfaltowego szerokość jezdni 3,5 m 

(droga jednojezdniowa, dwukierunkowa) warstwa wiążąca gr. 5 
cm, warstwa ścieralna gr. 3 cm, 

- przebudowa istniejącego rowu, 
- utwardzenie poboczy. 

3.2. Inwestycje rozpoczęte w 2018 r. 

L.p. Tytuł inwestycji Plan 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnojno i Glinka wraz z 
przebudową oczyszczalni ścieków  5 123 400,00 

2. 
Przebudowa odcinka drogi gminnej Gnojno-Osiedle oraz Gnojno – Osiedle- Kały w 
miejscowości Gnojno. 365 000,00 

3. Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Gnojno. 3 162 279,00 

4. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU 
WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU 

Lp. Sołectwo Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego 
Plan na  
2018 r. 

Wykonanie zadań 
na 31.12.2018 r. 

Podsumowanie 
wykonanych 
wydatków w 
podziale na 
sołectwa 

31.12.2018 r. 

1. Balice 

 21.594,40 zł 20.248,00 zł 

20.248,00 zł 

Zagospodarowanie otoczenia budynku 
Ośrodka Zdrowia 11.900,00 zł 11.807,67 zł 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego 1.595,40 zł 1.400,00 zł 

Zakup materiałów budowlanych 4.400,00 zł 3.584,82 zł 

Prace remontowe w szkole 3.700,00 zł 3.000,00 zł 

Zakup liter na Ośrodek Zdrowia 455,51 zł 455,51 zł 

2. Bugaj 

 12.097,94 zł 10.378,88 zł 

10.378,88 zł 

Zakup altany na plac zabaw 3.200,00 zł 3.200,00 zł 

Ułożenie kostki pod altanę 2.000,00 zł 1.146,99 zł 

Zakup paliwa i oleju do kosiarki 300,00 zł 294,18 zł 

Urządzenie placu zabaw 4.800,00 zł 4.797,00 zł 

Piknik dla dzieci 300,00 zł 300,00 zł 

Zakup farby na remont figurki 697,94 zł 640,71 zł 

3. Falki 

 12.851,71 zł 12.338,20 zł 

12.338,20 zł 

Zakup kruszywa 1.500,00 zł 1.479,08 zł 

Zakup materiałów budowlanych na 
budowę świetlicy 10.000,00 zł 10.000,00 zł 

Urządzenie placu zabaw (drabinki) 851,71 zł 650,00 zł 

Zakup paliwa do kosy 500,00 zł 209,12 zł 

4. Glinka 

 14.133,11 zł 13.012,84 zł 

13.012,84 zł 

 Zakup kruszywa 7.333,11 zł 7.325,02 zł 

Zakup dwóch znaków (do 8 ton) 500,00 zł 405,90 zł 

Wykonanie chodnika 6.000,00 zł 5.181,92 zł 

Zakup oprysku do poboczy 100,00 zł 100,00 zł 

5. Gnojno  35.841,57 zł 30.783,72 zł 30.783,72 zł 
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Zakup tablic informacyjnych z 
numerami posesji 

1.900,00 zł 1.660,24 zł 

Zakup paliwa do koparki 500,00 zł 119,86 zł 

Zakup kruszywa 27.641,57 zł 27.641,57 zł 

Zakup lustra drogowego 600,00 zł 412,05 zł 

Wznowienie punktu granicznego 1.200,00 zł 950,00 zł 

6. Gorzakiew 

 14.434,60 zł 13.507,83 zł 

13.507,83 zł 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego  
(projekt w str. Piasków) 6.200,00 zł 5.344,30 zł 

Zakup kruszywa 2.900,00 zł 2.878,20 zł 

Remont i adaptacja OSP Gorzakiew 5.234,62 zł 5.200,00 zł 

Paliwo do koparki 100,00 zł 85,33 zł 

7. Grabki Małe 

 12.738,65 zł 11.301,18 zł 

11.301,18 zł 
Remont figurki 500,00 zł 500,00 zł 

Zakup kruszywa 3.538,65 zł 3.516,80 zł 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego 7.500,00 zł 7.284,38 zł 

8. Janowice 
Poduszowskie 

 16.356,72 zł 15.786,60 zł 

15.786,60 zł 

Zakup kruszywa na drogi gminne 1.500,00 zł 1.478,08 zł 

Urządzenie placu zabaw 11.900,00 zł 11.900,00 zł 

Urządzenie placu wokół Domu Seniora 
(zakup stolika i ławek) 1.500,00 z 1.500,00 zł 

Utrzymanie czystości i 
zagospodarowanie placu wiejskiego 956,72 zł 517,52 zł 

 

Zarybianie stawu wiejskiego 400,00 zł 390,00 zł 

9. 
Janowice 
Raczyckie 

 13.643,16 zł 13.471,90 zł 

13.471,90 zł 

Zrobienie zadaszenia przy wejściu do 
kotłowni Domu Ludowego 3.000,00 zł 3.000,00zł 

Zakup kruszywa 4.000,00 zł 3.997,50 zł 

Zakup ażurów wraz z montażem 1.000,00 zł 837,50 zł 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego 1.400,00 zł 1.399,02 zł 

Zakup kruszywa 4.243,16 zł 4.237,88 zł 

10. Januszowice 
 9.949,71 zł 9.949,71 zł 

9.949,71 zł Rozbudowa oświetlenia ulicznego (II 
rata) 9.949,71 zł 9.949,71 zł 

11. Jarząbki 

 21.105,45 zł 21.044,77 zł 

21.044,71 zł 
 Rozbudowa oświetlenia ulicznego 13.900,00 zł 13.865,07 zł 

Zakup tablic z numerami posesji 1.000,00 zł 974,25 zł 

Remont Szkoły Podstawowej w 
Jarząbkach 6.205,45 zł 6.205,45 zł 

12. Kostera 

 13.869,29 zł 13.832,03 zł 

13.832,03 zł 

Udrożnienie rowów 121,10 zł 121,10 zł 

Zakup kruszywa 9.669,29 zł 9.633,98 zł 

Zabawa integracyjna- grill 400,00 zł 398,39 zł 

Zabawa integracyjna –zespół 800,00 zł 800,00 zł 

Zakup kruszywa 2.878,80 zł 2.878,56 zł 

13. Maciejowice 
 9.723,58 9.298,75 zł 

9.298,75 zł Rozbudowa oświetlenia ulicznego 
(projekt) 7.300,00 zł 7.300,00 zł 
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Zakup kruszywa 2.000,00 zł 1.998,75 zł 

14. Płośnia 

 9.836,65 zł 6.285,12 zł 

6.285,12 zł 

Wymiana tablicy informacyjnej 1.000,00 zł 701,10 zł 

Oprysk na pobocza 134,29 134,29 

Wycieczka 2.500,00 zł 1.410,68 zł 

Zakup kruszywa 3.836,00 zł 3.797,63 zł 

Zakup paliwa 200,65 zł 68,26 zł 

Zakup tablic informacyjnych z 
numerami domów 200,00 zł 173,16 zł 

15. Poręba 

 10.891,92 zł 10.377,70 zł 

10.377,70 zł 
Wytyczenie punktów granicznych drogi 
gminnej 6.300,00 zł 6.300,00 zł 

Zakup środków chwastobójczych 400,00 zł 400,00 zł 

Zakup kruszywa 3.700,00 zł 3.677,70 zł 

16. Pożogi 

 10.967,30 zł 10.467,30 zł 

10.467,30 zł Projekt na przebudowę drogi nr 386 2.000,00 zł 1.500,00 zł 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego 8.967,30 zł 8.967,30 zł 

17. Raczyce 

 20.615,50 zł 20.230,71 zł 

20.230,71 zł 

Zakup kruszywa 11.215,501 zł 11.193,00 zł 

Zakup paliwa do koparki 188,00 zł 187,72 zł 

Zakup żaluzji i odbojnic do pom. dla 
młodzieży 1.000,00 zł 850,00 zł 

Zakup stołu do altanki obok świetlicy 
wiejskiej 2.000,00 zł 2.000,00 zł 

Malowanie pomieszczenia dla 
młodzieży 

1.000,00 zł 1.000,00 zł 

Remont ośrodka zdrowia w Raczycach 5.212,00 zł 4.999,99 zł 

18. Ruda 

 11.155,74 zł 11.200,40 zł 

11.200,40 zł Urządzenie placu zabaw(dok) 1.522,93 zł 1.522,90 zł 

Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy 
wiejskiej 9.632,81 zł 9.632,81 zł 

19. Rzeszutki 

 10.326,59 zł 9.035,29 zł 

9.035,29 zł Zakup kosiarki 2.500,00 zł 2.483,61zł 

Zagospodarowanie boiska 7.826,59 zł 6.551,68 zł 

20. Skadla 

 14.773,81 zł 14.672,09 

14.672,09 zł 

Odnowa kapliczek przydrożnych (4 
sztuk) 

7.100,00 zł 7.094,01 zł 

Roundup 200,00 zł 195,00 zł 

Malowanie wnętrza Domu Rolnika 2.000,00 zł 2.000,00 zł 

Zakup kruszywa 3.600,00 zł 3.597,75 zł 

Zakup paliwa do koparki 173,81 zł 58,33 zł 

Zakup krzewów ozdobnych na plac 
Domu Rolnika (tuje) 1.000,00 zł 1.000,00 zł 

Oświetlenie, lampa na słupie nr 49 700,00 zł 700,00 zł 

21. Wola 
Bokrzycka 

 12.399,45 zł 12.085,00 zł 

12.085,00 zł Zakup kruszywa 11.600,00 zł 11.593,00 zł 

Zakup znaku drogowego 500,00 zł 492,00 zł 

22. Wola  12.135,63 zł 9.465,02 zł 9.465,02 zł 
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Zofiowska Zakup kruszywa 9.000,00 zł 8.994,36 zł 

Zakup środków chwastobójczych 300,00 zł 300,00 zł 

Zakup paliwa do koparki 335,63 zł 170,66 zł 

23. Wólka 
Bosowska 

 11.909,50 zł 11.779,40 zł 

11.779,40 zł 

Ociepleniem styropianem w remizie 
OSP 5.500,00 zł 5.400,00 zł 

Zakup pieca kotłowego, rur żeliwnych 
na komin 3.100,00 zł 3.100,00 zł 

Zakup kruszywa 2.500,00 zł 2.478,45 zł 

Zakup sprzętu do kuchni (noże, deski i 
inne) 

300,00 zł 297,00 zł 

Zakup oprysku 259,50 zł 258,00 zł 

Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosy 250,00 zł 245,75 zł 

24. Zagrody 

 11.645,58 zł 11.645,58 zł 

11.645,58 zł 
Zakup kruszywa 3.000,00 zł 3.000,00 zł 

Remont figurki 1.000,00 zł 1.000,00 zł 

Wykonanie podłoża i urządzenie placu 
zabaw 7.645,58 zł 7.645,58 zł 

25. Zawada 

 13.190,91 zł 7.200,63 zł 

7.200,63 zł 

Założenie lampy ulicznej 3.190,91 zł 680,00 zł 

Zakup kruszywa 3.300,00 zł 3.277,95 zł 

Oczyszczenie rowów przydrożnych 
przez wieś 

1.500,00 zł 1.291,50 zł 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego II 
rata 3.000,00 zł 1.951,18 zł 

26. Zofiówka 
 9.535,14 zł 9.522,90 

9.522,90 
Urządzenie placu zabaw 9.535,14 zł 9.522,90 

5. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte w 2005 roku 

uchwałą nr XXI/110/05 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 30 marca 2005 r. jest nadal obowiązujące. 
Gmina Gnojno nie posiada Miejscowego Planu Przestrzennego Zagospodarowania. 

6. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA 

6.1. Gospodarowanie odpadami 

Od 1 lipca 2013 r. gmina organizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W drodze postępowania przetargowego, na podstawie 
ustawy o zamówieniach publicznych, wyłoniono firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów zebranych 
selektywnie z terenu gminy, tj. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński 
ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków. Umowę z firmą zawarto w dniu 28.12.2017 r. na okres od 
01.01.2018 r. do 30.06.2019 r., na kwotę 16.154,40 zł/m-c brutto. 

Selektywnie zebrane odpady (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, szkło, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów niepodlegające 
obowiązkowi zgłoszenia lub pozwolenia na budowę zgodnie z prawem budowlanym) oraz odpady 
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komunalne zmieszane, wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych z budynków 
administrowanych przez Gminę Gnojno odbierane są z częstotliwością nie rzadziej niż raz na miesiąc.  

Odbiór z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w Gnojnie prowadzony jest 
przez P.H.U. „ZIELIŃSKI” oraz MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
w Kielcach. 

Łączna ilość odpadów zebranych z terenu gminy Gnojno w 2018 r. wyniosła 491,715 Mg, 
w tym 306,32 Mg stanowiły niesegregowane odpady komunalne, tj. 62,30% ogółu zebranych 
odpadów komunalnych. W rozbiciu na rodzaj zbieranych odpadów ich ilość przedstawiała się 
następująco: 

- niesegregowane odpady komunalne 306,320 Mg 

- odpady wielkogabarytowe 22,980 Mg 

- zmieszane odpady opakowaniowe 60,448 Mg 

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 1,040 Mg 

- szkło 52,240 Mg 

- opakowania ze szkła 16,350 Mg 

- odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 3,680 Mg 

- urządzenia zawierające freony 0,384 Mg 

- odpady ulegające biodegradacji 2,280 Mg 

- zużyte opony 28,620 Mg 

Odpady komunalne odebrane z terenu gminy Gnojno przekazane są do regionalnej instalacji - 
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Rzędowie oraz przedsiębiorcy wykonującego 
działalność w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów. 

Liczba mieszkańców w gminie Gnojno, zgłoszonych do odbioru odpadów, według deklaracji 
wynosi 3 522 (stan na dzień 31.12.2018 r.). 

6.2. Zadania z zakresu ochrony środowiska 

W 2018 r. z terenu gminy Gnojno unieszkodliwiono 71,313 Mg wyrobów zawierających azbest: 
płyty azbestowo-cementowe (eternit) od 32 osób fizycznych na kwotę 19.314,97zł. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dofinansował przedsięwzięcie w 50% 
kosztów kwalifikowanych, tj. 9.646.29 zł. Pozostałą kwotę 9.668,68 zł sfinansowano ze środków 
własnych gminy. 

6.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Rada Gminy uchwałą nr XXI/146/17 z dnia 28 marca 2017 r. przyjęła Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojno. 

Dokument został opracowany dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Z jego treścią można się zapoznać pod 
adresem: htpp://bip.gminy.com.pl/gnojno/pliki/PGN.pdf. 

Głównym celem PGN jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych do środowiska oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie 
Gminy Gnojno do roku 2020. 



Raport o stanie Gminy Gnojno za 2018 rok 

20 

W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń podjęto działania naprawcze polegające na:  

- przebudowie, remoncie, modernizacji i utwardzeniu dróg lokalnych - w ramach przebudowy 
wykonano 3,5 km nawierzchni asfaltowej oraz utwardzono 7,1 km dróg i poboczy, na łączną kwotę 
1.054.277,88 zł, 

- termomodernizacji budynków - termomodernizacji poddano 3 budynki użyteczności publicznej - 
OSP Balice, Ośrodek Zdrowia w Balicach i Ośrodek Zdrowia w Raczycach. Koszt przedsięwzięcia 
wyniósł 774.668,87 zł.  

7. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnojnie, działający na podstawie ustawy 

o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 z. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), został 
powołany uchwałą nr XIII/63/99 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 19 listopada 1999 r. 

W skład SP ZOZ wchodzą trzy ośrodki zdrowia: Ośrodek Zdrowia Gnojnie, Ośrodek Zdrowia 
w Raczycach i Ośrodek Zdrowia w Balicach. 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gnojnie kieruje Dyrektor, 
zatrudniony przez Wójta Gminy. 

Główny źródłem finansowania Zakładu są środki przekazywane przez Świętokrzyski Oddział 
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach. Podstawą do ich przekazania jest zawarta 
umowa. 

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Ponadto Zakład 
udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz 
podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia oraz realizuje zadania z zakresu 
promocji zdrowia. 

 W Ośrodku Zdrowia w Gnojnie pracuje 11 osób: lekarz medycyny wewnętrznej i specjalista 
medycyny rodzinnej, pełniący funkcję dyrektora, dwie pielęgniarki, położna, główny księgowy, 
sprzątaczka (cały etat), pediatra (1/2 etatu), radiolog, kardiolog, informatyk (umowa 
cywilnoprawna), pielęgniarka (umowa zlecenia). 

 W Ośrodku Zdrowia w Raczycach pracuje 5 osób: lekarz pediatra (specjalista medycyny 
rodzinnej), dwie pielęgniarki z uprawnieniami do wykonywania zabiegów z medycyny rodzinnej i 
szczepień (na cały etat), dwie sprzątaczki (umowy zlecenia). 

 W Ośrodku Zdrowia w Balicach pracuje 6 osób: lekarz chorób wewnętrznych i medycyny 
społecznej, specjalista chorób płuc (5/8 etatu), lekarz chorób wewnętrznych (1/2 etatu), dwóch 
lekarzy medycyny (umowy cywilnoprawne), pielęgniarka (cały etat), sprzątaczka (umowa zlecenia). 

SP ZOZ w Gnojnie wypracował za 2018 rok zysk w wysokości 50 633,53 zł. 

8. OŚWIATA 
Na terenie Gminy Gnojno funkcjonują cztery szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i 

punktami przedszkolnymi: 

1) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie; 
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2) Szkoła Podstawowa w Raczycach; 

3) Szkoła Podstawowa w Balicach; 

4) Szkoła Podstawowa w Jarząbkach. 

 Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów spełniają wymogi 
bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Zgodnie z przepisami ustawy o prawie budowlanym 
obiekty szkolne poddawane są kontrolom okresowym co najmniej raz w roku, polegającym na 
sprawdzeniu stanu technicznego oraz kontroli okresowej 5-letniej, polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Zapewnione 
są bezpieczne i higieniczne warunki nauki, zabawy i pracy. W szkołach pracuje kadra pedagogiczna 
odpowiednio wykształcona i doskonaląca się. Wszystkie szkoły są wyposażone w pomoce 
dydaktyczne i sprzęt sportowy, niezbędny do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczniowie 
i nauczyciele korzystają z tablic multimedialnych. Każda szkoła posiada pracownię komputerową 
z dostępem do Internetu. Gmina Gnojno realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie 
oświaty i rozporządzeń wykonawczych.  

Zadania oświatowe realizowane są dzięki środkom otrzymywanym z budżetu państwa w postaci 
subwencji oświatowej, dotacji oraz środkom z budżetu gminy.  

Realizacja zadań oświatowych wymaga właściwej i dobrej organizacji placówek, dużego 
zaangażowania, odpowiedzialności dyrektorów szkół, zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników 
związanych z oświatą, a także wysokich nakładów finansowych. Priorytetem Gminy Gnojno 
w zakresie najważniejszych zadań oświatowych jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży objętych opieką i kształceniem w tutejszych placówkach. Uczniowie z poszczególnych 
szkół, pomimo nauki, mają też swoje pasje i mogą się pochwalić licznymi umiejętnościami oraz 
osiągnięciami. Biorą udział w licznych zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i innych 
szkolnych uroczystościach. Ważnym zadaniem szkół jest wypromowanie uczniów uzdolnionych 
poprzez odpowiednie przygotowanie i umożliwienie uczestnictwa w różnych olimpiadach oraz 
konkursach przedmiotowych. Należy przy tym zaznaczyć, że jedna z uczennic klasy gimnazjalnej 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie została laureatką z języka rosyjskiego, 
natomiast uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Balicach kolejny raz zajęli I miejsce w Festiwalu 
Stołów Wigilijnych w Busku-Zdroju.  W Szkole Podstawowej w Gnojnie w okresie wakacji 
zorganizowana była półkolonia dla uczniów. Dzieci z każdej szkoły były dowiezione i odwiezione, 
miały zapewniony bezpieczny wypoczynek, wyżywienie, wyjazdy na wycieczki. Szkoła Podstawowa w 
Gnojnie i Szkoła Podstawowa w Raczycach złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. 
„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”. Wnioski rozpatrzono pozytywnie 
i są w trakcie realizacji. Każda z tych szkół zostanie wyposażona w nowoczesną pracownię 
komputerową.  

Uczniowie poza nauką biorą udział w uroczystościach szkolnych, powiatowych, akcjach 
charytatywnych, konkursach plastycznych, konkursie pożarniczym, w zawodach sportowych 
organizowanych na różnych szczeblach rywalizacji i w różnych dyscyplinach. Wyjeżdżają do teatru, 
kina, przygotowują przedstawienia. Czas wolny spędzają na wybranym przez siebie kole 
zainteresowań. Jest to: SKS, koło polonistyczne, matematyczne, czytelnicze, plastyczne, poszerzając 
w ten sposób swoją wiedzę i umiejętności. Organizowane są spotkania z pedagogiem, psychologiem, 
policją. W każdej szkole (cyklicznie) realizowane były programy profilaktyczne: „Nie pal przy mnie 
proszę”, „Stop narkotykom” i programy dotyczące zdrowego odżywiania: „Szklanka mleka”, „Owoce 
w szkole”. Szkoły Podstawowe cyklicznie biorą udział w projekcie „Umiem pływać”. 30-osobowa 
grupa uczniów z kl. I-III uczy się pływać na pływalni. Organizatorem programu powszechnej nauki 
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pływania jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach na zlecenie Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w Warszawie i Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Organizator pokrywa koszty na 
pływalni i koszty zatrudnienia koordynatora – wychowawcy. Gmina pokrywa koszty transportu 
dowozu uczniów na zajęcia oraz koszty zatrudnienia drugiego wychowawcy. Uczniowie są bardzo 
zadowoleni z tej formy zajęć.  

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie i Szkoła Podstawowa w Raczycach 
uczestniczą w programie „SKS”. Organizatorem zajęć jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 
w Kielcach w porozumieniu z Gminą Gnojno. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz współfinansowany ze środków lokalnych jst. Celem programu jest organizacja 
i prowadzenie systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 
danej szkoły przez nauczyciela wf-u z tej szkoły.  

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie otrzymała dotację z budżetu państwa na 
wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 6 695,00 zł. Z przyznanych środków 
zakupiono potrzebny sprzęt do gabinetu.  

W gminnej oświacie realizowanych jest wiele zadań, a wśród nich polityka socjalna, mająca na 
celu pomoc najuboższym uczniom. Pomoc udzielana jest w formie stypendium szkolnego i zasiłku 
szkolnego. Pomoc finansowa służy wyrównywaniu szans w edukacji uczniów i przeznaczona jest 
w szczególności na zakup pomocy i artykułów szkolnych. W 2018 roku 99 uczniów otrzymało 
stypendium szkolne a 5 uczniów zasiłek szkolny. W roku 2018 do szkół dowożonych było około 285 
uczniów. W każdej szkole dzieci są dożywiane. Dożywianiem objętych jest około 347 uczniów. Posiłki 
dla 158 dzieci finansuje GOPS w Gnojnie.  

W okresie wakacji w każdej placówce przeprowadzane były drobne prace remontowe.  

Odbyły się dwa konkursy na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Balicach 
i Jarząbkach. 

Corocznie organ prowadzący szkoły przeprowadza analizę poniesionych w danym roku 
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, 
o których mowa w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jeżeli wynagrodzenie wypłacone 
nauczycielom w danym roku było niższe niż średnie wynagrodzenie zagwarantowane w art. 30 ust. 3 
Karty Nauczyciela, to organ prowadzący szkoły wyznacza kwotę niedopłaty tego wynagrodzenia 
w podziale na stopnie awansu zawodowego i dokonuje wypłaty w formie jednorazowego dodatku 
uzupełniającego.  

 Za rok 2018 wypłacono nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający, którego wysokość dla 
poszczególnych stopni awansu zawodowego przedstawia się następująco:  

- nauczyciele stażyści  1 567,10 zł 
- nauczyciele kontraktowi  10 019,32 zł 
- nauczyciele mianowani   43 310,30 zł 
- nauczyciele dyplomowani  87 152,49 zł 
 Razem:  142 049,21 zł 
 ZUS ze strony zakładu pracy  27 163,63 zł.  
  Ogółem: 169 212,84 zł. 

Wydatki na oświatę w 2018 roku wyniosły 6 420 919 ,00 zł. 
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9. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
Pomoc społeczna jest określana jako „instytucja polityki społecznej Państwa, mająca na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one 
w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia”. Zgodnie z obowiązującą 
ustawą o pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej zatrudniają pracowników socjalnych jako 
realizatorów pomocy społecznej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie został powołany uchwałą nr XI/37/90 Rady 
Gminy z dnia 22 lutego 1990 roku. W ośrodku zatrudnionych jest 7 osób: p.o. kierownika, księgowy, 
3 pracowników socjalnych, 1 asystent rodziny, 1 pracownik ds. obsługi świadczeń rodzinnych 
i funduszu alimentacyjnego, natomiast w Dziennym Domu Pobytu Senior+, który funkcjonuje od 
roku, 4 pracowników: 3 opiekunki, 1 fizjoterapeuta.  

Pomoc społeczna jest udzielana na wniosek osoby zainteresowanej oraz z urzędu. Informacje 
o osobach wymagających pomocy uzyskiwane są z różnych źródeł: od sołtysów, radnych, dyrektorów 
szkół, policji, kuratorów. Na podstawie zgłoszenia pracownicy socjalni przeprowadzają wywiad 
środowiskowy w terenie, a następnie, po zebraniu niezbędnych dokumentów, określane są przyczyny 
i problemy dominujące, po czym wnioskuje się o udzielenie pomocy w zależności od indywidualnej 
potrzeby. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy 
społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Pomoc była przyznawana w różnych formach. Należy do nich system zasiłków pieniężnych, 
usług, poradnictwo specjalistyczne i praca socjalna.  

W 2018 roku rozpatrzono 1122 wnioski dotyczące udzielenia pomocy z ustawy o pomocy 
społecznej. Pomoc i wsparcie uzyskało 485 osób (344 rodziny). 

Pełne zestawienie środowisk objętych pomocą według powodów zawiera poniższa tabela. 

Liczba środowisk objętych pomocą społeczną (według powodów) w 2018 roku. 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 41 124 

Sieroctwo  1    3 

Bezdomność  1    1 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 39 202 

Bezrobocie        103 304 

Niepełnosprawność 51 103 

Długotrwała choroba 84 173 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzeniu gospodarstwa domowego w tym: 

25 91 

Rodziny niepełne 7 19 

Rodziny wielodzietne 8 39 

Alkoholizm          4 8 

Narkomania 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu 
karnego 

5 6 
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Zdarzenie losowe 38 87 

Sytuacja kryzysowa 4 6 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna  0 0 

 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w gminie stale wzrasta. Zjawisko to jest 
wynikiem wzrastającej stopy bezrobocia, wydłużaniem się okresu pozostawania na bezrobociu oraz 
utratą praw do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 

Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy w 2018 roku. 

Lp. Rodzaj świadczenia L. osób L. świadczeń Koszty (w zł) 

1. Schronienie - - - 

2. 
Posiłki, w tym: 
Dzieci i młodzież w szkołach 

230 34789 35.000 

3. Usługi opiekuńcze 3 1582 24.991,14 

4. Sprawienie pogrzebu - - - 

5. Zasiłek w naturze - - - 

6. 
Inne zasiłki celowe i w naturze, w tym: 
specjalne celowe 

82 294 45.628,86 

7. 
Opłaty za dzieci przebywające w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej 

4 48 97.510,00 

8. Opłata za rodzinę zastępczą 1 - 468,03 

9. 
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności 
prawne i psychologiczne 

- - - 

10. Opłata za pobyt osób w DPS  6 72 166.364,00 

11. 
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 
i innych 

- - - 

12. Praca socjalna 28 51 - 

 Razem 343 - 369.962,03 

W 2018 roku większość budżetu na pomoc społeczną w ramach zadań własnych 
przeznaczonych zostało na pokrycie kosztów pobytu osób umieszczonych w DPS oraz pokrycie 
kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej. 

Dane dotyczące udzielonych świadczeń w ramach zadań zleconych zostały zamieszczone 
w poniższej tabeli. 

Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań zleconych gminie w 2018 roku. 

L.p. Rodzaj świadczenia L. osób L. świadczeń Koszty (w zł) 

1. Zasiłki stałe 31  331 175.214,00 

2. Zasiłki okresowe 34  88  37.000,00 

3. 
Dożywianie dzieci w szkole i zasiłki 
celowe 

462  331  140.000,00 

4. Składki zdrowotne  62  744  27.657,00 

5. Składki emerytalno-rentowe 24  288  60.224,00 

6. Zasiłki pielęgnacyjne 131 1572  384.228,00 

7. Zasiłki rodzinne 436 7152 1.359.529,00 

8. Świadczenia alimentacyjne  6  92  37.075,00 
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9. Świadczenie wychowawcze 500+ 318 3816 2.897,863,00 

10. Świadczenie „Dobry start” 366  366  160.800,00 

11. 
Dom Seniora- całkowity koszt 
utrzymania 

 15  180  113.030,83 

 Razem x x 5.932.620,83 

Oprócz formy pieniężnej przyjmowano wnioski i wydawano Karty Dużej Rodziny. W 2018 r. 
wydano 12 kart. 

GOPS współpracował z Bankiem Żywności. W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym, pracownicy GOPS kwalifikowali osoby i rodziny do otrzymania bezpłatnej pomocy 
w formie żywności.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2018 r. realizował Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz Gminny Program Wspierania Rodziny 
i Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020. 

Skuteczna realizacja zadań przez GOPS nie jest możliwa bez współdziałania z władzami 
samorządowymi, kuratorami sądowymi, ZUS, KRUS, służbą zdrowia, szkołami, parafiami, sołtysami 
i innymi jednostkami. Współpraca ta pozwala na zintegrowanie działań pomocowych na terenie 
gminy. 

10. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

10.1. Informacje ogólne 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojnie jest samorządową instytucją kultury. Biblioteka i jej 
zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Niezmiennie służy 
mieszkańcom gminy, upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną 
oraz kulturalno-oświatową. 

Sieć biblioteczną tworzy GBP w Gnojnie oraz Filia Biblioteczna w Raczycach i Balicach. Zmiany 
zachodzące w bibliotece dopasowane są do potrzeb mieszkańców. 

Godziny otwarcia placówki i zakupy nowości są zgodne z oczekiwaniami czytelników. Czytelnicy 
mogą bezpłatnie korzystać z komputerów i Internetu. 

10.2. Organizacja sieci bibliotecznej 

Sieć biblioteczną tworzą: Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojnie, Filia Biblioteczna w Raczycach 
i Filia Biblioteczna w Balicach.  

Godziny otwarcia Filii Bibliotecznej w Raczycach przedstawiają się następująco: 

wtorek 11ºº- 16ºº 
środa 11ºº- 16ºº 
czwartek 11ºº- 16ºº 
piątek 11ºº- 16ºº. 

W Balicach :  

poniedziałek 10ºº-15ºº 
wtorek 10ºº- 15ºº  
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środa 10ºº- 15ºº 
czwartek 10ºº- 15ºº. 

W GBP w Gnojnie : 

poniedziałek (pierwszy poniedziałek m-ca) 7³º-15³º 
wtorek 9³º- 17ºº 
środa 7³º- 17ºº 
czwartek 7³º- 15³º 
piątek 7³º- 15³º 
sobota 7³º- 13ºº. 

W bibliotekach zatrudnione są 3 osoby, co w przeliczeniu na godziny daje liczbę 2 etatów. 
Struktura zatrudnienia pozostaje bez zmian. 

GBP w Gnojnie wraz z filiami w Raczycach i Balicach obsługuje teren naszej gminy, którą 
zamieszkuje 4 531 mieszkańców.  

Stan księgozbiorów na 31.12.2018 r. wynosił 30.583 woluminów. W 2018 r. zakupiono 545 
woluminów, w tym 13 audiobooków. Zakupione audiobooki to oferta dla czytelników mających 
problemy ze wzrokiem. 

Wydatkowana kwota na nowości wydawnicze wyniosła 12.401 zł, z czego 288 zł przeznaczono 
na audiobooki. 

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców wynosi 12,4 (obowiązujący wskaźnik zakupu 
nowości wydawniczych wynosi 18 egzemplarzy na 100 mieszkańców). 

W 2018 r. biblioteki odnotowały 5366 odwiedzin i zarejestrowały 725 czytelników.  

Ogółem udostępniono 11.114 woluminów. Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniosła 
253,5 wolumina. 

Do katalogu elektronicznego za pomocą programu bibliotecznego Mak+ wprowadzono 28% 
zbiorów GBP. 

10.3. Aktywizowanie seniorów 

W ramach działań skierowanych do seniorów wymienić należy: 

- wykonywanie słoneczników witrażowych; 

- malowanie krajobrazu (praca zbiorowa); 

- zajęcia mające pobudzić sferę intelektualną, uruchomić aktywność, usprawnić pamięć, wyobraźnię 
oraz przypomnieć wiadomości o kulturze na temat: „Pocięte przysłowia”;  

- odgadywanie ukrytej sentencji w powiedzeniu: „NIE MA DYMU BEZ OGNIA”; 

- zajęcia pt.: „WSZYSCY W JEDNYM KOTLE”; 

- spotkania, podczas których odbywało się czytanie książki napisanej we współautorstwie Justyny 
Bednarek i Jagny Kaczanowskiej pt.: „Ogród Zuzanny”;  

- wykonywanie kwiatów z bibuły: „Maki polne” ; 

- spotkania poświęcone Ziemi Świętej, połączone z pokazem slajdów; 

- zgadywanki literackie: „Burza liter”; 
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- zgadywanki: „Mądrości narodu”, „Anagramy”; 

- spotkania poświęcone tradycjom Świąt Bożego Narodzenia, połączone z wykonywaniem stroików. 

10.4. Realizacja projektów i programów 

1. Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych dla 
bibliotek”. 

2. Katalogowanie zbiorów w elektronicznym, zintegrowanym systemie MAK+, stworzonym i 
rozwijanym przez Instytut Książki.  

11. WYDARZENIA KULTURALNE, SPORTOWE I PROMOCJA 
GMINY 
 W roku 2018 zorganizowano dwie imprezy promujące produkty lokalne i turystykę pn.: 

„GMINA GNOJNO – NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA”, dla mieszkańców gminy Gnojno oraz zaproszonych 
gości. 

Imprezy plenerowe zostały zorganizowane na boiskach szkolnych: 21 lipca 2018 r. 
w miejscowości Balice i 19 sierpnia 2018 r. w miejscowości Gnojno. 

12. PROGRAMY 

12.1. Gminny program rewitalizacji 

Program Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023 (PR) stanowi spójny dokument 
strategiczny, który ma na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, 
mającego istotne znaczenie dla rozwoju gminy, poprzez przedsięwzięcia kompleksowe 
(uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny i 
środowiskowy), skoncentrowane terytorialnie oraz prowadzone w sposób zaplanowany i 
zintegrowany. 

Działania przewidziane do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji odnoszą się do celów 
strategicznych ujętych w Planie. Przede wszystkim są to działania zmierzające do: 

- aktywizacji społecznej mieszkańców, w tym zwiększenia ich przedsiębiorczości (m.in. szkolenia, 
warsztaty), 

- wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (m.in. poprzez tworzenie i modernizację 
świetlic wiejskich), 

- promocji i zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy poprzez rozbudowę i zagospodarowanie 
istniejących terenów sportowo-rekreacyjnych. 

12.2. Plany Odnowy Miejscowości na lata 2016-2022. 

Zadania objęte Planami Odnowy Miejscowości: Gnojno, Glinka, Grabki Małe, Janowice 
Poduszowskie, Januszowice, Jarząbki, Poręba, Ruda, Skadla, Wola Bokrzycka, Wola Zofiowska, 
Zawada, Zofiówka na lata 2016-2020 są w trakcie realizacji. 
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13. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 
Informacja o składnikach mienia komunalnego sporządzona została stosownie do przepisu art. 

267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 
2077 ze zm.). 

Ogólna powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości wynosi 264,0259 ha. Struktura własności 
gruntów gminnych przedstawia się następująco: 

1. Grunty rolne - 68,6963 ha, w tym: 

- grunty rolne zabudowane - 3,8971 ha, 
- grunty orne i zadrzewione - 46,3026 ha, 
- sady - 1,0624 ha, 
- łąki trwałe i pastwiska - 13,7249 ha, 
- rowy - 0,1000 ha, 
- grunty pod stawami - 0,8834 ha, 
- nieużytki - 2,7259 ha. 

2. Grunty leśne - 4,1000 ha, w tym: 

- lasy - 3,7400 ha, 
- grunty zadrzewione i zakrzewione - 0,3600 ha. 

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane - 190,5696 ha, w tym: 

- tereny mieszkaniowe - 0,8342 ha, 
- tereny przemysłowe - 0,2966 ha, 
- inne tereny zabudowane - 7,3560 ha, 
- zurbanizowane tereny niezabudowane - 0,1452 ha, 
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 2,0300 ha, 
- tereny komunikacyjne - drogi - 179,9076 ha. 

4. Tereny różne - 0,6600 ha, w tym: 

- grunty przekazane w użytkowanie SP ZOZ - 0,4269 ha, 
- grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 0,4593 ha, 
- grunty gminne w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej - 0,6052 ha, 
- grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - 1,110 ha, 
- grunty oddane w trwały zarząd placówkom oświatowym - 8,5288 ha, 
- grunty oddane w dzierżawę - 16,5194 ha. 

Wykaz budynków oraz mieszkań będących w zasobie gminy przedstawia się następująco: 

Mieszkania: 

- 2 lokale socjalne położone w miejscowości Raczyce, 
- 1 lokal mieszkalny położony przy Urzędzie Gminy w Gnojnie, 
- 3 lokale mieszkalne położone w budynku Ośrodka Zdrowia w Balicach, 
- 1 lokal mieszkalny położony w budynku Dom Nauczyciela w Gnojnie. 

Budynki: 

- 3 budynki w miejscowości Gnojno (Urząd Gminy, budynek po policji, oczyszczalnia), 
- świetlica wiejska w Raczycach, 
- Dom Rolnika w Skadli, 
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- Dom Ludowy w Janowicach Raczyckich, 
- świetlica wiejska w Rudzie, 
- Dom Seniora - Janowice Poduszowskie, 
- budynek po szkole podstawowej - Kostera, 
- budynek gospodarczy - Kostera, 
- budynek ujęcia wody - Gorzakiew, 
- budynki OSP położone w miejscowościach: Gorzakiew, Gnojno, Janowice Poduszowskie, Wólka 

Bosowska, Balice (budynek OSP Balice został przekazany Gminie Gnojno na podstawie umowy 
użyczenia na okres 7 lat). 

- budynki SP ZOZ w miejscowościach: Gnojno, Raczyce i Balice, 
- budynki oświaty w miejscowości Balice, Gnojno, Jarząbki i Raczyce. 

Stan mienia komunalnego uległ zmianie poprzez sprzedaż w 2018 roku: 

- 3 nieruchomości o pow. 0,0359 ha położonych w miejscowości Bugaj za kwotę 5.188,14 zł, 
- 1 nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,09 ha położonej w miejscowości Gnojno za cenę 

17.761,20 zł. 

Przy sprzedaży wartość gruntów ustalana jest w oparciu o wycenę uprawnionego rzeczoznawcy 
majątkowego. 

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności wyniosły 20.352,72 zł. 


