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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI

za okres od 02.04.2016 r. do 16.06.2016 r.

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej

1. W miesiącu kwietniu i maju 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Gnojnie wydał 87 decyzji na zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na
dożywianie, zakup posiłków, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

2. Na dzień 14 czerwca br. GOPS przyjął 381 wniosków na realizację
świadczenia wychowawczego „500 Plus”. Wydano 375 decyzji. Kwota
wypłaconych świadczeń za kwiecień i maj 2016 r. wynosi 866.345 zł.

Zadania oświatowe

1. 3 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Raczycach odbyły się Gminne
Obchody Dnia Dziecka połączone z rajdem pieszym. Organizatorami imprez
byli: wójt gminy Gnojno, dyrektorzy szkół, członkini rady sołeckiej wsi
Raczyce – Małgorzata Kowalska oraz Komenda Hufca ZHP w Busku – Zdroju.

2. Wypłacono stypendia szkolne dla 155 uczniów na ogólną kwotę 17.283 zł i
zasiłki szkolne 3 uczniom w kwocie 720 zł.

3. Uczniowie klas szóstych uzyskali bardzo dobry średni wynik ze sprawdzianu
i awansowali na trzecie miejsce w powiecie buskim, z ostatniego zajmowanego
w zeszłym roku.
Po zeszłorocznych, bardzo słabych wynikach byliśmy zszokowani. Dlatego
zorganizowaliśmy spotkania - z moim udziałem i radnych – z dyrektorami szkół
i nauczycielami. Nie były to łatwe rozmowy. Nie obyło się również bez
drobnych zmian kadrowych. Ale ta mobilizacja przyniosła skutek. Choć
niełatwo dzisiaj dotrzeć do młodzieży, wyniki mamy dużo lepsze. Czyli, jednak
można. Wielki szacunek dla nauczycieli, gratulacje dla uczniów i
podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do osiągnięcia takiego
sukcesu.

Inwestycje i przetargi

1. Dobiega końca realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 323 008
T w miejscowości Gnojno”. Przebudowano odcinek o długości 453,29 m od



2

drogi wojewódzkiej 765. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu
nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o. o.
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020”. Po dokonaniu
odbioru końcowego robót przystąpimy do przygotowania dokumentów
rozliczeniowych.
Stwierdzone usterki i niedoróbki wkrótce zostaną usunięte.

2. Gmina Gnojno podpisała umowę z Marszałkiem Województwa
Świętokrzyskiego na realizację operacji pn.: „Przebudowa dróg gminnych i
wewnętrznych położonych na terenie gminy Gnojno” w ramach poddziałania
„Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 - 2020. W ramach umowy zostaną przebudowane
następujące odcinki dróg, położone na terenie gminy Gnojno:

• droga gminna nr 323 021T Glinka – Wola Bokrzycka
• droga gminna położona na dz. nr ew. 155 i 48 w miejscowości Grabki

Małe
• droga gminna położona na dz. nr ew. 382, 383 w miejscowości Jarząbki
• droga gminna położona na dz. nr ew. 242, 243 w miejscowości Skadla
• droga gminna położona na dz. nr ew. 374 w miejscowości Wola

Bokrzycka
• droga gminna położona na dz. nr ew. 55, 624, 631 Poręba – Wola

Bokrzycka
• droga gminna nr 323 015T Gnojno - Piaski
• droga gminna położona na dz. nr ew. 249/8, 863,72 Skadla – Januszowice
• droga gminna położona na dz. nr ew. 181, 235 w miejscowości Zawada
• droga gminna położona na dz. nr ew. 1339/4 w miejscowości Ruda
• droga gminna położona na dz. nr ew. 725, 736/1 w miejscowości Gnojno
• droga gminna na dz. ew. nr 74, 791, 101 w miejscowości Zawada.

W celu wyłonienia wykonawcy robót w dniu 13.04.br. ogłoszone zostało
postępowanie przetargowe. Wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu,
zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Staszów Sp. z o. o. Operacja
będzie realizowana przez okres 3 lat, w dwóch etapach. Umowa z Wykonawcą
opiewa na kwotę 2 234 209,39 zł brutto, natomiast dofinansowanie wynosi
1 421 627,00 zł.

3. Gmina Gnojno otrzymała w bieżącym roku promesę od Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie



3

skutków klęsk żywiołowych. Promesa w wysokości 173 000,00 zł zostanie
przeznaczona na zrealizowanie zadań:

• przebudowę drogi gminnej na działce nr ew. 382 i 384 w msc. Janowice
Raczyckie od km 0+000 do km 0+150

• przebudowę drogi gminnej Wola Zofiowska – Zofiówka położonej na
działkach nr ew. 251 i 255 od km 0+000 do km 0+680.

Obecnie trwa procedura weryfikacji złożonych ofert. Podpisanie umowy
zaplanowano na dzień 20.06.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyło
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Staszów Sp. z o. o. Postępowanie
przetargowe oprócz dróg powodziowych objęło:

• przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na dz. nr ew.
29 w miejscowości Pożogi; na to zadanie złożono wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego o dofinansowanie zadań określonych w ustawie o
ochronie gruntów rolnych i leśnych

• utwardzenie placu na działce o nr ew. 64 w miejscowości Janowice
Raczyckie; zadanie polegające na wykonaniu utwardzenia terenu o
powierzchni 400,00 m² obok budynku Domu Ludowego w Janowicach
Raczyckich

• przebudowę drogi gminnej na działce nr ew. 290 w miejscowości Zagrody
o długości 98 m.

4. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności
publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i
pińczowskiego”.

Z informacji uzyskanej od firmy wynika, że z przyczyn od nich
niezależnych powstało opóźnienie w realizacji projektu. Wybrany poprzednio
inspektor nadzoru, który czuwał nad prawidłowością wykonania instalacji,
zmuszony był zrezygnować z kontraktu. Procedura wyłonienia nowego
inspektora trwała około czterech tygodni. Obecnie nowy inspektor wykonuje
swoje obowiązki, jednak przez czas w którym nie było inspektora prace
montażowe i projektowe nie były wykonywane, co spowodowało opóźnienie.
Gmina Gnojno przekazała Wykonawcy wszystkie lokalizacje w ilości 187 szt.
Prace projektowe na terenie naszej gminy powinny ruszyć do końca czerwca.
Realizacja projektu nie jest zagrożona, a wszystkie instalacje zostaną wykonane.

Różne

1. W dniu 8 kwietnia 2016 r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż 19 działek budowlanych w miejscowości Gnojno. Podczas przetargu
zostały sprzedane 4 działki za cenę 94.718,61 zł.
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2. W maju br. odbył się przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów zbieranych selektywnie z
terenu gminy Gnojno. W przetargu złożono dwie oferty. Wybrano ofertę
najkorzystniejszą za cenę 264.364,56 zł. Termin realizacji umowy do
31.12.2017 r.

3. W ramach funduszu sołeckiego:
- rozbudowano oświetlenie uliczne w sołectwach: Glinka, Wola Bokrzycka,
Wola Zofiowska;
- rozpoczęto wywóz kruszywa na drogi gminne;
- zakupiono dwa kolejne urządzenia do ćwiczeń na siłowni napowietrznej w
Gnojnie;
- trwają prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Wólce Bosowskiej i przy
budowie altany w Raczycach;
- zlecono wykonanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego w
miejscowościach: Glinka, Maciejowice i Januszowice oraz wyposażenie placu
zabaw w sołectwie Bugaj.

4. Wójt Gminy Gnojno wydał 12 zarządzeń, które zostały opublikowane w
Biuletynie Informacji Publicznej.

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


