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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 24.10.2015 r. do 10.12.2015 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

1. W miesiącu listopadzie 2015 roku  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gnojnie wydał 212 decyzji na zasiłki celowe, specjalne celowe, zakup posiłków, 
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. 
 
2. Jedna osoba z terenu naszej gminy została umieszczona w domu pomocy 
społecznej. 
  
3. Na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 zostały przyjęte 292 wnioski o 
świadczenia rodzinne. 

Zadania oświatowe 

1. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa został złożony 
wniosek do Kuratorium Oświaty w Kielcach o udzielenie wsparcia finansowego 
na zakup książek do biblioteki szkolnej w Raczycach. Wnioskowana kwota 
dofinansowania wynosi 4.000 zł, natomiast wkład własny gminy – 800 zł. 

2. Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu złożonych wniosków o stypendia i 
zasiłki szkolne przyznała 160 stypendiów i 2 zasiłki szkolne dla uczniów, na 
ogólną kwotę 16.875 zł. 

3. Uczniowie klas trzecich Gimnazjum pisali próbny egzamin przygotowany 
przez  wydawnictwo Nowa Era.  

Inwestycje i przetargi 

1.  W dniu 18 listopada 2015 roku dokonano odbioru końcowego następujących 
odcinków dróg: 

• drogi gminnej położonej na działce nr 574 w miejscowości Gorzakiew od 
km 0+000 do km 0+749; 

• drogi gminnej nr 323024T Wola Zofiowska przez wieś od km 0+000 do 
km 1+120; 

• drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 317 w msc. Janowice 
Poduszowskie od km 0+000 do km 0+518; 

• drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce ewidencyjnej 
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numer 460 w miejscowości Maciejowice. 
Zadania realizowane w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych, które 
wystąpiły na terenie naszej gminy i dofinansowane na podstawie promesy 
Ministra Administracji i Cyfryzacji. Roboty zakończono zgodnie z podpisaną 
umową. Całkowita wartość zadania to 561 380,79 zł, natomiast kwota 
dofinansowania - 405 501,00 zł. 
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”, Sp. z 
o.o. z Kielc. Zgodnie z zapisami umowy wykonawca udzielił gwarancji na 
wykonane roboty na okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego 
bezusterkowego. 
 

2. W ramach 3 promesy wykonywane są następujące zadania:  

1. Przebudowa drogi gminnej nr 323021T Glinka-Wola Bokrzycka od km 1+030 
do km 1+830. 
 
2. Przebudowa drogi gminnej położonej na działce  ew. nr 244 w miejscowości 
Skadla od km 0+000 do km 0+440. 
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. „DYLMEX- 
INWESTYCJE” ze Staszowa. 
W dniu 2 grudnia 2015 roku została podpisana umowa z Wojewodą 
Świętokrzyskim na dofinansowanie powyższych zadań. 

3. Ukazała się lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 
– 2020”. Gmina Gnojno aplikowała o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa 
drogi gminnej nr 323 008 T w miejscowości Gnojno”. Wniosek znalazł się na 4 
miejscu listy, co jest gwarancją dofinansowania. Realizację zadania 
zaplanowano na 2016 rok. 

4. Trwają przygotowania do złożenia wniosku aplikacyjnego o przyznanie 
pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 
poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW). Wnioski o przyznanie pomocy można składać do dnia 15 stycznia 
2016 roku. Intensywność dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowanych 
brutto. We wniosku uwzględnione zostaną wszystkie odcinki dróg, których 
realizacja jest możliwa w ramach wymienionego programu. 
Aby aplikować o środki, odcinki dróg należy uwzględnić w dokumentach 
strategicznych rozwoju gminy bądź miejscowości na obszarze których są 
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położone. Z uwagi na wymogi, przygotowywane są plany odnowy dla 
poszczególnych miejscowości. Plany, o których mowa, mają być przyjęte w 
drodze uchwały zebrania wiejskiego a następnie zatwierdzone uchwałą rady 
gminy. Ponieważ  procedura musi być zakończona przed 15 stycznia 2016 roku, 
dokumenty muszą być opracowane w jak najkrótszym czasie. W związku z tym 
na przełomie roku zostaną zorganizowane zebrania wiejskie w tych 
miejscowościach, dla których takie plany są opracowywane. 
 
5. Wykonano wszystkie zaplanowane instalacje solarne na terenie Gminy 
Gnojno w ramach zadania pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na 
budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach 
powiatu buskiego i pińczowskiego”. 
Wykonano  152 instalacje, w tym 51 szt. typu A  (2 kolektory), 82 szt. typu B (3 
kolektory), 19 szt. typu C (4 kolektory). Obecnie trwają czynności odbioru 
końcowego, konieczne do ostatecznego rozliczenia projektu. Generalnie 
mieszkańcy, którzy zdecydowali się na montaż instalacji, są z ich 
funkcjonowania bardzo zadowoleni. 
 
Różne 

1. Trwa realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego. W ostatnim czasie 
wyremontowane zostały figurki w następujących sołectwach : Kostera, Jarząbki, 
Zofiówka, Wola Bokrzycka, Gnojno, Płośnia. 

2. Dobiega końca wywóz kruszywa na drogi gminne. 

3. Podpisano umowę na remont strażnicy OSP w Wólce Bosowskiej. 

4. Trwają prace przy udrażnianiu rowu w sołectwie Balice. 

5. W najbliższym czasie zostanie zamontowana siłownia napowietrzna w 
Gnojnie. 

6. W dniu 15 stycznia 2016 r. odbędzie się przetarg na sprzedaż 20 działek 
budowlanych w miejscowości Gnojno. 

7. Przeznaczono do ponownego wydzierżawienia na okres trzech lat 3 działki 
rolne położone w miejscowości Gnojno. Wykaz tych nieruchomości zostanie 
zamieszczony w lokalnej prasie, na stronach internetowych BIP, tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy oraz  na tablicy ogłoszeń sołectwa Gnojno. 

8. W dniu 27 listopada 2015 roku ogłoszono wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Falki.  
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9. Wójt Gminy Gnojno wydał 9 zarządzeń, które zostały opublikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
10. W okresie między sesjami odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
 

 


