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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 15.01.2016 r. do 24.02.2016 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

1. W styczniu 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie wydał 
202 decyzje na zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na dożywianie, 
zakup posiłków, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. 
 
2. W lutym b.r. opracowano i przedłożono do zaopiniowania stałym komisjom 
rady „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”. 

Zadania oświatowe 

1. Organ prowadzący szkoły przeprowadza corocznie analizę poniesionych 
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, biorąc pod uwagę wysokość średnich 
wynagrodzeń o których mowa w art. 30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz 
średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli  na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego. Jeżeli wynagrodzenie wypłacone nauczycielom w danym 
roku było niższe niż wynagrodzenie średnie zagwarantowane w art. 30 ust. 3 
cytowanej wyżej ustawy, wtedy organ prowadzący szkoły jest zobowiązany do 
wyznaczenia kwoty niedopłaty tego wynagrodzenia w podziale na stopnie 
awansu zawodowego i jej wypłaty w formie jednorazowego dodatku 
uzupełniającego.                                                                                                                              
W dniu 26  stycznia 2016 r.  wypłacono nauczycielom jednorazowy dodatek 
uzupełniający w wysokości 110.048,86 zł.    .                                                                                                                     
Wypłata należności dla poszczególnych stopni awansu zawodowego 
przedstawia się następująco:  

nauczyciele  stażyści                   2.133,09  zł                                                      
nauczyciele  kontraktowi                                  0, 00 zł                             
nauczyciele  mianowani                                   0, 00 zł                                
nauczyciele  dyplomowani                      89. 850,24 zł 

Razem:                  91. 983,33  zł  plus 18.065,53 zł składka 
na ZUS 

           Ogółem  :       110. 048,86  zł 
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2. Dwie uczennice Gimnazjum w Gnojnie zakwalifikowały się  do III etapu 
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: Zuzanna Gąsior z Biologii, Aneta 
Banaś z Języka Rosyjskiego. 
 
3. Uczniowie Gimnazjum zajęli II miejsce w XII Międzygminnym Turnieju 
Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Stopnicy. 
 
Inwestycje i przetargi  
                                

1. Gmina Gnojno złożyła propozycję dofinansowania zadań związanych z 
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które miały miejsce na terenie Gminy 
Gnojno w poprzednich latach. Przedstawione zadania do dofinansowania 
obejmują przebudowę następujących odcinków dróg: 

• drogi gminnej na działce ew. nr 382 i 384 w msc. Janowice 
Raczyckie od km 0+000 do km 0+150 - nawalny deszcz 
28.05.2014 r. 

• drogi gminnej Wola Zofiowska - Zofiówka położonej na działkach 
nr ew. 251 i 255 od km 0+000 do km 0+680 - nawalny deszcz 
17.07.2014 r. 

• drogi gminnej na dziełkach ew. nr 273 i 274 w msc. Zagrody od km 
0+000 do km 0+680 - nawalny deszcz 28.05.2014 r. 

• drogi gminnej na działce nr ew. 576/2 w miejscowości Gorzakiew 
od km 0+000 do km 0+605 - nawalny deszcz 03.04.06.2013 r. 
 

2. W dniu 08.02.2016 r. ogłoszono przetarg w celu udzielenia zamówienie 
publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 323 008 T 
w miejscowości Gnojno”. Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości  
453,29 m od drogi wojewódzkiej 765 do firmy „Rafit”. Zakres przebudowy 
obejmie wykonanie:  
-  dwukierunkowej jezdni asfaltowej o  szer. pasa 2,75 m (całkowita szerokość  
jezdni 5,5 m), 
- pobocza gruntowego o szerokości od 1 do 2 m, 
- rowów, 
- chodnika o szer. 1,5 m, oddzielonego od jezdni rowem i pasem zieleni, 
- zjazdów do posesji w granicach pasa drogi, 
- skrzyżowania z drogami gminnymi  w km 0+210,39 i 0+217,65, 
- przejścia dla pieszych. 
 Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020”. Program od 2016 
roku zastąpił Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, który 
funkcjonował w latach 2012-2015. Niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy 
zadania zostaną złożone dokumenty niezbędne do podpisania umowy z 
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Wojewodą Świętokrzyskim o przyznanie dotacji. Otwarcie złożonych ofert 
nastąpi w dniu 29 lutego 2016 roku o godzinie 10.00. 

Różne 

 1. W dniu 15.01.2016 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
20 działek w miejscowości Gnojno. Podczas licytacji sprzedano tylko jedną 
działkę o numerze ewid. 675/48 za najwyższą cenę, tj. 19.502 zł netto. Dnia 26 
lutego 2016 r. zostanie ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
pozostałych 19 działek, który odbędzie się w dniu 8 kwietnia b.r. 
 
2. 22 stycznia 2016 r. ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 5 
działek w miejscowości Falki. I przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2016 r. 
      

3. W ramach funduszu sołeckiego zamontowano w miejscowości Raczyce 
oprawę uliczną na słupie nr 12 za kwotę 700 złotych. Ponadto wymieniono 10 
starych lamp ulicznych na nowe z żarówkami energooszczędnymi, aby 
sprawdzić jakie będą z tego tytułu oszczędności. Koszt montażu jednej lampy 
wyniósł około 700 złotych. 
 
4. 1 lutego 2016 r. odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Grabki 
Małe, na którym dokonano wyboru sołtysa i uzupełniono skład Rady Sołeckiej. 
Sołtysem wsi została wybrana Pani Helena Sikora, natomiast w skład Rady 
Sołeckiej wszedł Pan Jarosław Lesiak. 
 

5. Wójt Gminy Gnojno wydał 4 zarządzenia, które zostały opublikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
6. W okresie między sesjami odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
 

 


