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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 28.01.2021 r. do 9 lipca 2021 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Od 28 stycznia do 5 lipca 2021 r.  wydano 897 decyzji na zasiłki okresowe, zasiłki 
celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na dożywianie, zakup posiłków, usługi 
opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze. 

2. W lutym, kwietniu i maju wydano 1000 paczek żywnościowych w ramach „Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. 
 
3. Zweryfikowano i wydano 14 zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze”. 
 
Zadania oświatowe 
 
1. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w roku 
szkolnym 2020/2021 ograniczono w całości lub w części funkcjonowanie publicznych 
jednostek systemu oświaty. Na podstawie wydanych przepisów  - Prawo Oświatowe 
wszystkie zajęcia zostały zawieszone. Uczniowie prawie cały rok szkolny uczyli się 
zdalnie z wykorzystaniem komputerów i dostępnych programów. Dopiero w czerwcu 
wszyscy powrócili do nauki stacjonarnej. 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.  
                                                                                                                                           
2. W styczniu br. wypłacono nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 
2020.                                                                                                                                
Wypłata dla poszczególnych stopni awansu zawodowego przedstawia się następująco:  

nauczyciele  stażyści         181,99 zł                                                    
nauczyciele  kontraktowi                      0,00 zł                                             
nauczyciele  mianowani                       0,00 zł                                
nauczyciele  dyplomowani           116.054,68 zł 

            =                    116.236,67 zł  
                                        +    19.951,31 zł  (ZUS ze strony zakładu pracy)     
                                                   +     1.979,44 zł  (Fundusz Pracy) 

                             Razem:  138.167,42  zł  

3. Ze względu na panującą epidemię egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w 
dniach 25-27 maja 2021 r. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej i jest 
egzaminem obowiązkowym. Oznacza to, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby 
ukończyć szkołę. Na terenie naszej gminy do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 
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łącznie 32 uczniów ze: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie ,Szkoły 
Podstawowej w Raczycach, Szkoły Podstawowej w Jarząbkach i Szkoły Podstawowej 
w Balicach.  

4. W maju 2021 roku złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie o 
dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Raczycach, 
niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, takich 
jak: biologia, geografia, chemia. Gmina wnioskowała o kwotę 106.580,00 zł a otrzymała 
73.986,00 zł.    

 5. Gmina realizuje politykę socjalną, mającą na celu pomoc najuboższym uczniom. 
Pomoc ta jest udzielana w formie stypendium szkolnego tym,  którzy spełniają kryterium 
dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc materialna  jest 
realizowana w ramach dotacji celowej i środków własnych.  W czerwcu br. wypłacono 
stypendium szkolne za okres od stycznia do czerwca 2021 r. Przyznano 68 stypendiów 
i 1 zasiłek szkolny na ogólną kwotę 62.165,00 złotych. Pomoc finansowa służy 
wyrównywaniu szans edukacyjnych i przeznaczona jest w szczególności na zakup 
pomocy, artykułów szkolnych i podręczników.                                        

6. Zakończenie roku szkolnego  2020/2021 miało inny charakter niż poprzednie, ze 
względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z ogłoszonym stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem COVID 19. 
Pomimo obostrzeń dyrektorzy szkół  razem z samorządem przeprowadzili ten proces 
sprawnie i bezpiecznie. Uczniowie otrzymali świadectwa szkolne, dyplomy, nagrody. 
Wzorem ubiegłego roku Wójt Gminy Gnojno przyznał nagrody finansowe najlepszym 
uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz za osiągnięcia 
sportowe. Nagrody  otrzymało 41 uczniów na ogólną kwotę 12.900,00 zł. Nagroda 
stanowi formę wyróżnienia i wspierania uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce.  
Należy przy tym podkreślić, że uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Raczycach -  
Wiktoria Hen - została finalistką V Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów 
szkół podstawowych województwa  świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021.  
 
7. Uczniowie oprócz nauki mają swoje pasje i zainteresowania, które w tym trudnym 
czasie zostały mocno ograniczone. Trzeba mieć tylko nadzieję, że w przyszłym roku, 
kiedy minie pandemia, będziemy mogli się chwalić ich osiągnięciami. 
                                                                                                                                                           
Inwestycje i przetargi 
 
1. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych 
polegających na przebudowie budynku po byłym posterunku policji w Gnojnie, celem 
utworzenia świetlicy środowiskowej w ramach realizowanego projektu pn. „Kuźnia 
Sztuki i Nauki - utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie gminy 
Gnojno”. Roboty budowlane obejmą kompleksową przebudowę wnętrza budynku wraz 
z instalacjami, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie sufitów 
podwieszanych, uzupełnienie tynku, gipsowanie ścian, malowanie. Wykonawca będzie 
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zobowiązany do uzyskania pozwolenia na zmianę użytkowania obiektu w imieniu i na 
rzecz zamawiającego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji. Zgodnie z 
kosztorysem inwestorskim koszty wykonania robót wyniosą 234 387,68 zł. Projekt 
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -
2020, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.  

2. Opracowywane są projekty rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. 
Zadania obejmują budowę następujących odcinków sieci:  

  wodociągowej w msc. Raczyce do przysiółka Brzeście 
  wodociągowej oraz kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych w msc. 

Gnojno 
  wodociągowej w miejscowości Gnojno -  ul. Leśna 
 wodociągowej w miejscowości Raczyce – przysiółek Nowa Wieś  
  wodociągowej w miejscowości Kostera. 

 

3. Gmina Gnojno została zaproszona do tworzenia strategii ponadlokalnej, której celem 
jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju zrzeszonych samorządów w ramach 
zawartego między nimi Porozumienia. Pomoże to zwiększyć efektywność 
podejmowanych działań inwestycyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno 
– gospodarczego i przestrzennego zrzeszonych gmin, przy wykorzystaniu kierunków i 
instrumentów wsparcia dostępnych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i 
europejskim, w tym programów dofinansowanych z budżetu unii europejskiej w 
najbliższej perspektywie budżetowej na lata 2021 – 2027. Chęć podpisania stosownego 
porozumienia wyraziły gminy: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i 
Szydłów. Strategia, która powstanie, sięgać będzie roku 2030. Ustalono, że gminy 
partnerskie powierzą Gminie Chmielnik rolę Lidera koordynującego działania w zakresie 
niniejszego Porozumienia. 
 
4. Gmina Gnojno otrzymała zaproszenie przystąpienia do tworzonego buskiego klastra 
energetycznego, w skład którego wejdą wszystkie gminy powiatu buskiego, tj.:  Busko-
Zdrój, Stopnica, Solec-Zdrój, Pacanów, Nowy Korczyn, Tuczępy, Gnojno, Wiślica.  
Działania w ramach klastra będą ukierunkowane na zdobywanie wiedzy, wymianę 
doświadczeń oraz reprezentowanie klastra energii. Powstający Buski Klaster Energii 
będzie miał na celu dążenie do poprawy stanu środowiska, bezpieczeństwa 
energetycznego oraz zrównoważony rozwój energetyczny gmin i powiatu. Rozwój 
szeroko rozumianej gospodarki energetycznej opartej na lokalnie dostępnych zasobach 
energii odnawialnej będzie wspierać aktywność gospodarczą i obywatelską. Gminy 
powiatu buskiego dołożą starań, aby swoją aktywnością kreować pilotażowe wdrożenia 
innowacyjnego modelu lokalnej gospodarki energetycznej, wyznaczonego w definicji 
klastrów energii znajdującej się w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii  oraz 
dokumentach Ministerstwa Klimatu. Wdrożenia będą obejmować przygotowanie 
inwestycji wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, pozyskaniem finansowania 
poprzez udział w konkursach oraz współpracę z  inwestorami gospodarczymi.   
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Różne 
 
1. W sobotę, 19 czerwca br., wójt gminy spotkał się w Busku-Zdroju z europosłanką 
Beatą Szydło, natomiast 20 czerwca br. wziął udział w zjeździe założycielskim Partii 
Republikańskiej w Warszawie. 
W trakcie spotkań rozmawiał o istotnych dla gminy sprawach m.in. z posłem na Sejm 
Mariuszem Goskiem, Kamilem Bortniczukiem i ministrem Michałem Cieślakiem.  
 
2. W ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego: 
- trwa sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne; 
- zlecono wymianę opraw oświetlenia drogowego typu LRF 250 na oprawy LED 50W na   
49 słupach, w następujących sołectwach: Rzeszutki, Wola Zofiowska, Zawada, Balice, 
Bugaj, Janowice Poduszowskie; 
- remontowany jest budynek Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich; 
- dokonano częściowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Balicach; 
pieniądze na tę inwestycję pochodziły z funduszu sołeckiego i budżetu gminy. 
 
3. Sprzedano jedną działkę budowlaną położoną w miejscowości Gnojno za kwotę 
26.060 zł. 
 
4. Zakończono termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Gnojnie. 50% środków 
przeznaczonych na wykonanie zadania pochodziło z budżetu gminy i 50% - z budżetu 
SP ZOZ. 
  
5. Wójt Gminy Gnojno wydał 33 zarządzenia, które zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 
6. W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

 


