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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 30.07.2020 r. do 24.09.2020 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

1. Od sierpnia do września 2020 r. wydano 397 decyzji na zasiłki okresowe, zasiłki 
celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na dożywianie, zakup posiłków dla dzieci w 
szkole, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze.  
 

2. Wnioski o świadczenia „Dobry start” i świadczenia rodzinne w wersji papierowej są 

przyjmowane od 1 sierpnia br.  

Ponadto przyjmowane są wnioski na paczki żywnościowe w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020. 
 

Zadania oświatowe 

 

1. Po dłuższej przerwie spowodowanej stanem epidemii związanej z zakażeniem 

wirusem COVID – 19 -  1 września 2020 roku uczniowie  powrócili  do szkół. 

Wytyczne wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i 

Głównego Inspektora Sanitarnego mają na względzie bezpieczny powrót uczniów do 

szkół w dobie epidemii koronawirusa i dotyczą organizacji zajęć edukacyjnych, żywienia, 

przestrzegania zasad higieny, dezynfekcji pomieszczeń, organizacji dowozu dzieci do 

placówek, postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia uczniów bądź osób 

zatrudnionych w szkołach.                                                                                                                                        

Zgodnie z nimi każda placówka oświatowa na terenie  gminy została odpowiednio 

przygotowana na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie mają 

zapewnione bezpieczne i higieniczne  warunki  do nauki i zabawy, a pracujący tam 

nauczyciele  i obsługa - warunki  do pracy.    

2. W roku szkolnym 2020/2021 naukę w szkołach rozpoczęło  452 uczniów.  

Szczegółowe dane obrazuje poniższa tabela. 

Lp. Nazwa  szkoły 

Liczba   

uczniów 

kl. I-VIII 

„O” 
Punkt 

Przedszkolny 

 

Ogółem 

 

1. 

Szkoła Podstawowa  im. 

Marii Konopnickiej  

w Gnojnie  

133 17 
25     PP I 

17    PP II 
192 
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2. 

 Szkoła Podstawowa                             

w Jarząbkach 

 

36 7 23 66 

3. 

Szkoła Podstawowa                                  

w Balicach 

 

36 3 7 46 

4. 
Szkoła Podstawowa 

w Raczycach 
102 23 23 148 

 Ogółem: 307 50  
78  PP I 

17 PP II 

452 

 

  

Liczba uczniów w klasach  I-VIII    -   307                                                          Liczba 

uczniów w klasach „O”   -  50      

Liczba dzieci w punktach przedszkolnych   - 95 

  Ogółem    -  452   

3.  W okresie wakacyjnym przeprowadzono prace remontowo – budowlane na terenie 

każdej placówki oświatowej. 

4. Za otrzymaną dotację dla Szkoły Podstawowej w Raczycach w ramach programu 

„Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 49.600 zł zakupiono wyposażenie do kuchni, 

stoliki i krzesełka oraz wyremontowano jadalnię szkolną. 

5. Pani Anna Janicka – dotychczasowy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarząbkach – z 
dniem 26 sierpnia br. odeszła na emeryturę. W dniu 27 sierpnia 2020 r. pełnienie 
obowiązków dyrektora szkoły na okres jednego roku powierzono Pani Lucynie 
Laskowskiej. 
Pani Urszula Nowak – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Jarząbkach - skorzystała z 
przysługującego jej prawa i odeszła na emeryturę kompensacyjną zwaną świadczeniem 
przedemerytalnym.  Natomiast Pani Teresa Kwiecień – nauczycielka nauczania 
początkowego w Szkole Podstawowej w Balicach – odeszła na emeryturę. 
Z tej okazji życzymy paniom wielu lat w zdrowiu i jak najczęstszych podwyżek emerytur. 
Nauczycielom dziękujemy za lata pracy z młodzieżą, natomiast Pani Lucynie Laskowskiej 
w związku z objęciem stanowiska dyrektora – życzymy sukcesów i wytrwałości.  
 
6. W lipcu 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie odbyło się 
posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego. 
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Nauczycielka po zdaniu egzaminu przed Komisją awansowała i stała się nauczycielem 
dyplomowanym.  

7. Pod koniec sierpnia br. wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługi mieli zrobione testy 
na koronawirusa. Każdy może czuć się bezpiecznie, bo wyniki 96 testów okazały się 
negatywne. 
Wykonanie testów było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Szczególne 
podziękowania należą się wicemarszałek województwa świętokrzyskiego - Pani Renacie 
Janik. 

Inwestycje i przetargi 

 

1. Trwają prace budowlane przy Szkole Podstawowej w Balicach, Jarząbkach i Raczycach, 

polegające na przebudowie i ogrodzeniu boisk wielofunkcyjnych. Zgodnie z zawartymi 

umowami roboty budowlane powinny zostać zakończone: w Balicach - do 30.09.2020 

roku, w Jarząbkach i Raczycach - do 30.10.2020 roku.  

Po podpisaniu umowy z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie uzupełniające 

prowadzonych robót, przyznano dofinansowanie o intensywności wynoszącej 25,2% 

przedstawionych kosztów. 

Wartość prac wynosi około 700.000 zł; wkład własny gminy – około 70.000 zł. 
 

2. Prowadzone są prace przy realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Gnojno etap II”. Roboty budowlane są na ukończeniu. Po zakończeniu 

robót nastąpi odbiór techniczny wykonanej sieci, po czym Wykonawca w imieniu gminy 

złoży wniosek do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju  o wydanie 

zezwolenia na użytkowanie wybudowanej instalacji. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej, 

nastąpi odbiór końcowy, po którym Wykonawca będzie mógł złożyć fakturę 

rozliczeniową. Po skompletowaniu dokumentów, zgodnie z zawartą w ubiegłym roku 

umową, zostanie złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o 

uruchomienie pożyczki, która będzie umarzalna w 90%. 

 

3. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków na 

zadania termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej. W ramach 

ogłoszonego konkursu rozpoczęto przygotowania do złożenia wniosku na zadanie 

polegające na przeprowadzeniu termomodernizacji trzech budynków w których 

funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Gnojnie, tj.: budynku szkoły podstawowej, budynku 

po byłym gimnazjum oraz hali sportowej. 

 4. Złożono wnioski aplikacyjne o dofinansowanie w 2020 roku przebudowy dróg w 

ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadania obejmują przebudowę następujących 
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dróg: obok Szkoły Podstawowej i Ośrodka Zdrowia w Raczycach oraz Gnojno – Pożogi na 

odcinku rozpoczynającym się przy drodze wojewódzkiej o długości 720 mb.   

5. Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa 

wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wokół 

kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w miejscowości Gnojno”. Wniosek będzie składany w 

ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, będącego elementem tarczy 

antykryzysowej przeciwdziałającej negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID -

19.  

Przewidywany koszt zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Gnojno” wyniesie około 7 
mln złotych, natomiast wkład własny może wynieść w granicach 10%. 
 

Różne 

1. W ramach funduszu sołeckiego: 
 

- trwa sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne, 

- zamontowano znaki kierunkowe, wskazujące na numery domów w sołectwie 

Gorzakiew i zakupiono stół do gry w piłkarzyki do remizy OSP. 

 

2. W dniu 18 września br. odbyło się otwarcie ofert na „Zakup i dostawę w formie 

leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu”. W 

przetargu została złożona jedna oferta przez PKO LEASING S.A. w Łodzi, w cenie 

407.054,18 zł. 

3. 25 września 2020 r. odbędzie się przetarg dotyczący sprzedaży 5 działek budowlanych 

położonych w miejscowości Gnojno. 

4. Wójt Gminy Gnojno wydał 7 zarządzeń, które zostały opublikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

5.W okresie między sesjami odbyło się 1 posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

 


