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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 25.02.2016 r. do 01.04.2016 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

1. W miesiącu lutym i marcu 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gnojnie wydał 138 decyzji na zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe 
na dożywianie, zakup posiłków, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. 
 
2. W miesiącu marcu 2016 roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gnojnie odbyli cykl szkoleń w sprawie sposobu i trybu 
postepowania w sprawach o świadczenia wychowawcze „500 Plus”. 

Zadania oświatowe 

1. Świętokrzyski Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w sprawie zamiaru 
likwidacji Filii Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie z 
siedzibą w Kosterze. 

2. W dniu 23 marca 2016 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa Daniel Obajtek wspólnie z Małgorzatą Erlich-Smurzyńską – 
Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przekazali 
zakupione przez agencję  zestawy edukacyjne dla przedszkoli z dziesięciu gmin 
województwa świętokrzyskiego. Wśród  obdarowanych znalazła się placówka 
przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Raczycach. Łączna wartość 
przekazanego zestawu wyniosła 3000 złotych. 

Inwestycje i przetargi  
                                

1. W dniu 23 marca 2016 roku  przekazano wykonawcy teren budowy zadania 
pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 323 008 T w miejscowości Gnojno”. 
Przebudowany zostanie odcinek o długości  453,29 m od drogi wojewódzkiej 
765. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. Koszt wykonania 
zadania wynosi 273 363,45 złotych brutto. Zgodnie z podpisaną umową roboty 
budowlane mają być zakończone do dnia 10 sierpnia 2016 r. Zadanie uzyskało 
dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020”. Obecnie trwa przygotowywanie 
niezbędnych dokumentów do podpisania umowy z Wojewodą Świętokrzyskim.  
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2. Trwa podpisywanie umów z mieszkańcami naszej gminy na montaż instalacji 
solarnych na domach prywatnych w ramach poszerzenia projektu pn.: 
„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej 
oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”, 
finansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. 
Gmina Gnojno zakontraktowała w sumie 187 instalacji. Wkład własny jest taki 
sam jak w pierwszej edycji projektu i wynosi:  

• instalacja typ A – 2 440,80 brutto; instalacja rekomendowana gdy 
gospodarstwo domowe zamieszkuje  do 3 osób,  

• instalacja typ B – 2 710,80 brutto;  instalacja rekomendowana gdy 
gospodarstwo domowe zamieszkuje od 3 do 5 osób,  

• instalacja typ C  - 3 153,60 brutto;  instalacja rekomendowana gdy 
gospodarstwo domowe zamieszkuje  powyżej 5 osób. 

Przed wykonaniem każdej instalacji do użytkownika przyjeżdża projektant, 
który po zapoznaniu się z budynkiem oraz rozmieszczeniem instalacji proponuje 
rekomendowane rozwiązanie techniczne. Następnie po wykonaniu projektu i 
zgłoszeniu robót do Starostwa rozpoczyna się montaż solarów. Zgodnie z 
podpisaną umową wszystkie instalacje powinny być zamontowane do dnia 31 
sierpnia 2016 roku. Na chwilę obecną podpisano 134 umowy. Łącznie 
zamontowanych zostanie 178 szt. instalacji solarnych. 

Różne 

1. Został ogłoszony II przetarg nieograniczony na sprzedaż 19 działek w 
miejscowości Gnojno. Przetarg odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016 roku o 
godz. 9 w Urzędzie Gminy w Gnojnie. 
 
2. W dniu 26.02.2016 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony dotyczący 
sprzedaży 5 działek w miejscowości Falki. Podczas licytacji sprzedano jedną 
działkę za kwotę 1.200,00 zł. 
 
3. Rozpoczęto realizację zadań w ramach środków pochodzących z funduszu 
sołeckiego. Obecnie trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do 
przeprowadzenia remontów uwzględnionych we wnioskach. 
 

4. Wójt Gminy Gnojno wydał 11 zarządzeń, które zostały opublikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
5. W okresie między sesjami odbyło się 1 posiedzenie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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