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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 30.11.2020 r. do 28.01.2021 r. 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

1. W okresie od 30 listopada 2020 roku do 28 stycznia 2021 roku wydano 168 decyzji 
na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na dożywianie, 
zakup posiłków, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia 
wychowawcze. 

Zadania oświatowe 

1. W roku szkolnym 2020/2021 nauka uczniów w trybie stacjonarnym trwała niecałe 
dwa miesiące. W związku ze zwiększającą się liczbą zakażeń wirusem  COVID - 19 
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia wprowadziło od 26 
października 2020 r. dla uczniów klas IV-VIII naukę zdalną. Uczniowie klas I-III 
uczęszczali do szkoły do 9 listopada 2020 r. a potem przeszli na naukę zdalną. Nauka 
i opieka nad dziećmi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach 
wychowania przedszkolnego odbywała się normalnie. 

2. W listopadzie 2020 roku  weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 
w sprawie wprowadzenia jednorazowego dofinansowania z programu 500+dla 
nauczycieli, z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć 
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Nauczyciele 
po złożeniu wniosku do dyrektora szkoły i załączeniu faktury, otrzymali wsparcie 
w wysokości nie wyższej niż 500,00 złotych. 

3. W grudniu 2020 r. wypłacono stypendia szkolne dla 72 uczniów i 2 zasiłki szkolne na 
ogólną kwotę 41.205,00 zł. 

4. W tym roku szkolnym ferie zimowe odbyły się w jednym czasie dla wszystkich dzieci 
z całego kraju i trwały  od  4 do 17 stycznia 2021 r. W trosce o zdrowie 
i bezpieczeństwo swoich bliskich, uczniowie tegoroczne ferie spędzili głównie 
w domach. 

 5. Dnia 14 stycznia 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie 
przeprowadzono testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III 
szkół podstawowych i  pracowników obsługi. 

6. Od 18 stycznia br. przywrócono zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Powrót 
uczniów odbył się w ścisłym reżimie sanitarnym. Przygotowane zostały wytyczne dla 
szkół dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji 
pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w 
przypadku podejrzenia zakażenia. Uczniowie klas IV-VIII nadal uczą się w trybie nauki 
zdalnej. Ósmoklasiści mogą korzystać z konsultacji w szkołach. 

Inwestycje i przetargi 

1. Trwają prace budowlane przy Szkole Podstawowej w Jarząbkach, polegające na 
przebudowie i ogrodzeniu boisk wielofunkcyjnych. Odbiór wykonanych robót nastąpi z 
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końcem stycznia 2021 r. Następnym etapem będzie rozliczenie inwestycji z Urzędem 
Marszałkowskim i Ministerstwem Sportu oraz zamkniecie realizacji projektu.  

2. W grudniu 2020 roku uzyskano od Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku 
Zdroju pozwolenie na użytkowanie wybudowanej w 2020 roku sieci kanalizacji 
sanitarnej. Pozwolenie kończy proces inwestycyjny dla tego zadania. 

3. Do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju 
dokonano zgłoszenia następujących zadań inwestycyjnych: 

 przebudowa odcinka drogi gminnej nr 323001T Gnojno – Pożogi- Wierzbie; 

 przebudowa odcinka drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ew. 128/4, 128/5, 
128/6 i 803 w miejscowości Raczyce. 

Na obydwa zadania złożono w ubiegłym roku wnioski aplikacyjne w ramach programu 
rządowego pn. Fundusz Dróg Samorządowych. 

4. Rozpoczęto przygotowania do opracowani dokumentacji projektowo – wykonawczej 
oraz formalno – prawnej dla realizacji zadań zaplanowanych w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Jest to program, w ramach którego rządowe 
środki trafiają na inwestycje do gmin w całej Polsce. Wsparcie jest bezzwrotne i 
pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

5. Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi 9. Włączenie społeczne i walka 
z ubóstwem. Przedmiotem wniosku jest pozyskanie środków na utworzenie, 
doposażenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowych na terenie naszej gminy. W 
ramach projektu zaplanowano utworzenie świetlic środowiskowych w budynkach szkół 
podstawowych w: Jarząbkach, Balicach i Raczycach. W Gnojnie świetlica będzie 
utworzona w wyremontowanym budynku po byłym posterunku policji. 

Różne 

1. Rozstrzygnięto przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy 
Gnojno. Najniższą cenę w przetargu zaoferowało Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe „ZIELIŃSKI” w Rakowie, z którym gmina podpisała umowę na okres 18 
miesięcy. 

2. Dzięki Pani Renacie Janik – wicemarszałek województwa świętokrzyskiego - 12 
stycznia br. do trzech ośrodków zdrowia działających na terenie gminy trafiły 
pulsoksymetry, służące do badania wysycenia krwi tlenem, czyli tak zwanej saturacji. 
Urządzenia będą służyć zwłaszcza osobom narażonym na zachorowanie i ciężki 
przebieg COVID-19. 

3. Wójt Gminy Gnojno wydał 15 zarządzeń, które zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

4. W okresie między sesjami odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 


