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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 24.09.2020 r. do 30.11.2020 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Od października do listopada 2020 r. wydano 240 decyzji na zasiłki okresowe, zasiłki 

celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na dożywianie, zakup posiłków, świadczenia 

rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze oraz 15 informacji o 

przyznaniu świadczeń wychowawczych 500+ i 12 informacji o przyznaniu świadczeń 

„Dobry strat”. 

Zadania oświatowe 

 

1 września 2020 roku,  po dłuższej przerwie spowodowanej stanem epidemii związanej z 

zakażeniem wirusem COVID 19,  uczniowie powrócili  do szkół. 

W związku z tym Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Główny 

Inspektor Sanitarny  wydało wytyczne  dotyczące bezpiecznego powrotu uczniów do 

szkół w dobie epidemii koronawirusa. Wytyczne dotyczą  organizacji zajęć edukacyjnych, 

żywienia, przestrzegania zasad higieny, dezynfekcji pomieszczeń, organizacji dowozu 

dzieci do placówek i postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia uczniów bądź osób 

zatrudnionych w szkołach.                                                                                                                                        

Zgodnie ze  wspomnianymi wytycznymi każda szkoła na terenie naszej gminy została 

odpowiednio przygotowana na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021.  

Uczniom zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki do nauki i zabawy a pracującym  

tam nauczycielom  i obsłudze warunki  do pracy.     

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 wydało nowe rozporządzenie i wprowadziło  od 26 

października br. naukę zdalną dla uczniów kl. 4 - 8. Pozostali uczniowie uczęszczali do 

szkoły, ale i to nie trwało długo, bo od 9 listopada 2020 r. na naukę zdalną przeszli 

uczniowie kl. 1-3. Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych  i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez 

zmian.   

Uczniowie klas 1-8 uczą się wyłącznie w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem 

komputerów  i dostępnych programów.  
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Inwestycje i przetargi 

 

1. Projekt pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie 

Gnojno”. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej i dobrze 

wyposażonej infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia na 

terenie Gminy Gnojno. Projektem objęte są wszystkie placówki oświatowe z terenu 

gminy. Zakres przedsięwzięcia obejmował:  

• poprawę infrastruktury sportowej polegającą na modernizacji trzech boisk przy 

Szkołach Podstawowych w: Balicach, Raczycach i Jarząbkach (wykonano m.in. 

nawierzchnię poliuretanową boisk, ogrodzenia, zamontowano piłkochwyty oraz 

dostarczono wyposażenie);  

• doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Gnojnie; 

• poprawę stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej w Balicach (wymieniono 

część pokrycia dachowego).   

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7. Sprawne usługi 

publiczne; działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

Kwota dofinansowania wyniosła 499 954,77 zł. 

Dofinansowanie uzupełniające uzyskano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 

ramach programu SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ 

INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2020. 

Kwota dofinansowania z wymienionego funduszu wyniosła 166 142,89 zł. 

Całkowity koszty realizacji projektu wyniósł 761 379,41 zł. 

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gnojno” -  etap II. 

W ramach zadania inwestycyjnego prowadzono roboty budowlane polegające na 

budowie odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Gnojno oraz Glinka.  Z 

uwagi na ukształtowanie terenu część centralną miejscowości Gnojno wyposażono w 

kanalizację tłoczną i zainstalowano 16 sztuk pompowni przydomowych.  

W ramach realizacji inwestycji wykonano kanały:  

  grawitacyjne Ø 200 PVC o długości 432,38 mb; 

  tłoczne Ø 50-63 PE o długości 1 362,98 mb; 

 boczne grawitacyjne Ø 160 PVC o długości 362,63 mb. 

Ponadto wykonano 16 sztuk Urządzeń Zbiornikowo – Tłocznych i 47 studni 

kanalizacyjnych Ø 1000 – Ø 425. 
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Wartość kontraktu opiewa na kwotę 745 073,62 zł brutto. Na realizację zadania 

uzyskano pożyczkę ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu priorytetowego 

„Ogólnopolski program gospodarki wodno – ściekowej poza granicami aglomeracji 

ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, umarzalną w 50% 

na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i 

Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

3. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na dz. nr ew. 610/1 i 

610/2 w miejscowości Janowice Poduszowskie”. 

  

Modernizacja drogi polegała na:  

 ścięciu, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne;  

 mechanicznym wykonaniu oraz utwardzeniu nawierzchni kruszywem łamanym o 

frakcji 0/63, zaklinowanym kruszywem frakcji 0/31,5 mm.  

Zmodernizowana droga ułatwi rolnikom dojazd do pól oraz usprawni transport płodów 

rolnych.  

Całość prac wykonywano w granicach istniejącego pasa drogowego. Podstawowe 

parametry zmodernizowanej drogi: długość odcinka drogi 570,00 mb, szerokość jezdni 

3,20  mb. 

Na przeprowadzenie modernizacji uzyskano dotację z budżetu Województwa 

Świętokrzyskiego w ramach środków przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych i 

leśnych w wysokości 17.500,00 zł. Koszty całkowite modernizacji wyniosły 66.727,50 zł. 

 

Różne 

 

1. W ramach funduszu sołeckiego: 
 

- trwa sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne, 

- zamówiono garaż blaszany, który zostanie usytuowany na placu wiejskim w Janowicach 
Poduszowskich oraz koryta żelbetowe do wyłożenia rowów w miejscowościach: Gnojno i 
Januszowice, 
- wymieniono 20 sztuk opraw oświetlenia drogowego typu LFR 205 na oprawy typu LED 
50V w następujących sołectwach:  

 Rzeszutki – 3 sztuki 

 Skadla – 6 sztuk 

 Wola Zofiowska - 11 sztuk. 
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2. 11 listopada 2020 r. w kościele pw. św. Stanisława w Balicach odbyły się uroczyste 
obchody Święta Niepodległości połączone z wprowadzeniem i odsłonięciem obrazu, 
wykonanego w formie tryptyku.  

 
3. Wójt Gminy Gnojno wydał 16 zarządzeń, które zostały opublikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

4. W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 
 
 


