
1 

 

 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 17.06.2016 r. do 06.09.2016 r. 
 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

1. Od czerwca do sierpnia 2016 r. wydano 135 decyzji na zasiłki celowe, specjalne 
celowe, zasiłki celowe na dożywianie, zakup posiłków, świadczenia rodzinne i 
fundusz alimentacyjny. 
 
2. W ramach realizacji ustawy „Rodzina 500 plus” przyjęto 400 wniosków. Kwota 
wypłaconych świadczeń na koniec sierpnia wynosi 1.474.771 zł. 

3. Z dniem 8 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  został 
zatrudniony asystent rodziny na umowę zlecenie (zatrudnienie będzie finansowane 
z zadań zleconych). 

4. Od 1 września 2016 r. przyjmowane są wnioski na świadczenia rodzinne na 
okres zasiłkowy 2016/2017. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń 
wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie lub 764 zł netto, gdy członkiem rodziny 
jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 

Zadania oświatowe 

1. W dniach 25 lipca – 5 sierpnia 2016 r. w Gimnazjum w Gnojnie zorganizowano 
półkolonie dla 82 dzieci rolników, ubezpieczonych w KRUS lub pobierających 
rentę rolniczą. Inicjatorem przedsięwzięcia był Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Kielcach, natomiast 
współorganizatorem – Urząd Gminy w Gnojnie. Uczestnicy półkolonii mieli 
zapewnione dwa posiłki dziennie oraz bogaty program kulturalno – oświatowy.  
Odpłatność za udział ucznia w półkoloniach wyniosła 50 zł. Ponieważ nie 
wszystkie gminy miały możliwość skorzystania z tej formy wypoczynku – tym 
bardziej jesteśmy usatysfakcjonowani. Radość jest tym większa, że dzieci były 
bardzo zadowolone z półkolonii.  

2. 8 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej, w trakcie którego 
przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne dla Pani Katarzyny Sikory – 
nauczycielki Szkoły Podstawowej w Gnojnie – ubiegającej się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. Pani Katarzyna Sikora zdała egzamin i uzyskała awans 
na wymieniony stopień. 

3. 26 lipca 2016 r. ogłoszono przetarg na dowóz uczniów do szkół w roku 
szkolnym 2016/2017. W wyniku postępowania przetargowego wybrano firmę: 
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Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BUS – TOUR”, Mariola Gwóźdź, 
Samocice 113, 33-220 Bolesław, która za cenę brutto 135.894,00 zł będzie 
dowozić i odwozić każdego dnia 319 uczniów. Cena jednostkowa biletu 
miesięcznego dla 1 ucznia wynosi 42,60 zł brutto. 

4. Gmina Gnojno otrzymała 3 miejsca na kolonie organizowane przez Kuratorium 
Oświaty w Kielcach dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach. Na 
kolonie nad morze pojechali uczniowie Gimnazjum w Gnojnie. Rodzice nie 
ponieśli z tego tytułu żadnych opłat. 

5. Podczas wakacji w placówkach oświatowych przeprowadzono drobne remonty, 
prace porządkowe i malowanie pomieszczeń. Wymienione prace zostały wykonane 
przez konserwatorów szkolnych oraz pracowników gospodarczych urzędu gminy. 

6. Przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych Gminnego Zespołu Obsługi 
Szkół.  Pracownicy gospodarczy urzędu gminy pomalowali pomieszczenia i 
ułożyli płytki, natomiast Zespół zakupił niezbędne materiały do remontu. 

7. Każda placówka została odpowiednio przygotowana pod względem sanitarnym i 
higienicznych na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

8. 1 września 2016 r. naukę w szkołach rozpoczęło 480 uczniów: 251 w szkołach 
podstawowych, 123 – w gimnazjum, 52 – w klasach „0” i 45 – w przedszkolach. 

9. W okresie wakacji 6 uczniów – członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – 
w nagrodę za uzyskanie bardzo dobrych wyników w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
pojechało na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy do Krynicy – Zdroju. 
Organizatorem obozu był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kielcach. 

Inwestycje i przetargi 

 

1.Zrealizowane zostało zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 323008 T w 
miejscowości Gnojno”. Przebudowano odcinek drogi o długości  453,29 m od 
drogi wojewódzkiej 765. W dniu 22 sierpnia 2016 r. komisja powołana 
zarządzeniem Wójta Gminy Gnojno dokonała odbioru końcowego zadania. 
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych  „FART”  Sp. z o. 
o., ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce. Zadanie uzyskało dofinansowanie w 
ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016 – 2019”. Po dokonaniu odbioru końcowego robót do Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach został złożony wniosek o wypłatę dotacji, 
opiewający na kwotę 136 681,00 zł, co stanowi 50% kosztów brutto wykonanych 
prac budowlanych.  
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Mam nadzieję, że z nowej drogi cieszą się mieszkańcy gminy, ponieważ jej 
budowa ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz estetykę 
tego miejsca. 
 
2. Gmina Gnojno podpisała umowę z Marszałkiem Województwa 
Świętokrzyskiego na realizację operacji pn.: „Opracowanie Programu 
Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016 - 2023 w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020”. Zadanie jest dofinansowane w 90 
% ze środków zewnętrznych. Wyłonionym Wykonawcą, który opracuje dokument 
za kwotę 19 680,00 zł,  jest Firma „Projekt Paweł Walczyszyn”. 
Zarówno wymieniony dokument, jak i Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest 
potrzebny zarówno gminie, jak i mieszkańcom, którzy zechcą przykładowo 
składać wnioski o rozpoczęcie działalności gospodarczej. Najważniejszą kwestią 
jest fakt otrzymania dofinansowania na opracowanie obydwu strategicznych 
dokumentów. 
 
3. W tym roku Gmina Gnojno otrzymała drugą promesę Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Wysokość promesy wynosi 45 000,00 zł. Kwota ta zostanie 
przeznaczona na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 
419 w msc. Pożogi od km 0+000 do km 0+250”. Przeprowadzone zostało 
postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Podpisanie umowy 
zaplanowano na dzień 06.09.2016 r.  

4. Gmina Gnojno przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Jest do dokument stanowiący niezbędny załącznik do programów pomocowych  
dla przedsięwzięć realizowanych w obszarze wytwarzania oraz optymalizacji 
zużycia energii, m.in. ze źródeł odnawialnych, jak i głęboką termomodernizację 
obiektów budowlanych. Wykonanie dokumentu jest dofinansowane w wysokości 
80% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach. Podpisano   umowę z Firmą Graczkowski Dotacje Sp. z o. o., 
która za cenę za 17 500,00 zł opracuje ww. dokument. 
 
5.  Zlecono wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek, wynikłych w okresie 
gwarancyjnym, dla instalacji Przydomowych Oczyszczalni Ścieków wykonanych 
przez Firmę Bio – Nova. Ponieważ Firm Bio – Nova, mimo kilku wezwań, nie 
przystąpiła do usuwania usterek, gmina skorzystała z przysługującego 
Zamawiającemu prawa do zlecenia wykonania napraw na koszt i wyłączne ryzyko 
Wykonawcy. Na remont przydomowych oczyszczalni ścieków z I etapu została 
przeznaczona  kwota 10.000 zł z budżetu gminy.  
Kosztami wykonania zostanie obciążona Firma Bio – Nova.  

Odpowiadając na zgłoszenia wadliwego funkcjonowania oczyszczalni w 
lokalizacjach: Zofiówka 18, Jarząbki 106 oraz Jarząbki 31 wezwano projektanta 
instalacji do przeprowadzenia przeglądu, celem stwierdzenia zgodności wykonania 
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z przygotowaną dokumentacją projektową. Po przeprowadzonym przeglądzie 
projektant wystosował pismo, w którym stwierdza, że podczas wykonania nie 
przestrzegano wytycznych zawartych w projekcie co do posadowienia zbiorników, 
wykonania rozsączeń oraz zaprojektowanej wymiany gruntu, czego konsekwencją 
jest nieprawidłowa praca instalacji i niewystarczający odbiór ścieku 
oczyszczonego przez drenaże rozsączające i studnie chłonne. Opinia projektanta 
zostanie przesłana do Firmy Wykonawczej i Inspektora Nadzoru z wezwaniem do 
usunięcia stwierdzonych wad. 

 
Sprawy różne 

 
1. Wójt Gminy wydał 18 zarządzeń, które zostały opublikowane na stronach 
podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. 
 
2. W okresie między sesjami odbyły się 4 posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
3. W dniu 7 sierpnia br. na terenie Szkoły Podstawowej w Raczycach odbył się II 
Raczycki Festyn Rodzinny. Uczestnicy festynu mogli skorzystać z urozmaiconego 
programu i wielu darmowych atrakcji.  
Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Festynu składam na ręce Pani 
Heleny Frankiewicz oraz Pani Małgorzaty Kowalskiej. 
 
4. 28 sierpnia br. w Solcu-Zdroju odbyły się Dożynki Powiatowe. Gmina Gnojno 
była reprezentowana przez wieniec dożynkowy z sołectwa Raczyce, oraz liczne 
grono mieszkańców. Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna na stronie 
internetowej gminy. 
Ponieważ nasza gmina była godnie reprezentowana – składam podziękowania 
wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w przygotowanie wyróżnionego wieńca 
oraz brali czynny udział w obchodach dożynkowych.   
 
5. 4 września 2016 r. na boisku szkolnym w Balicach odbyły się zawody sportowo-
pożarnicze połączone z festynem. Organizatorzy imprezy zapewnili  wiele 
rozrywek dla dzieci i dla dorosłych.  
Zawody i pokazy umiejętności druhów strażaków były nie lada atrakcją, w 
szczególności dla mieszkańców południowej części gminy. Zaskoczenie było tym 
większe, że wszystko się udało a piękna pogoda sprawiła, że na zawody przybyło 
bardzo dużo ludzi.  
 
6. W ramach funduszu sołeckiego: 
- wykonano dokumentację na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 
miejscowościach:  Glinka, Maciejowice, Januszowice; 
- wybrano ofertę na wyposażenie placu zabaw w Bugaju; 



5 

 

- zakończono prace remontowe budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Bosowskiej; 
- zakupiono dwie działki w Rzeszutkach pod plac zabaw; 
- trwają prace porządkowe terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Balicach; 
- zakończono budowę altany w Raczycach; 
- rozpoczęto prace remontowe figurek przydrożnych; 
- zlecono opracowanie dokumentacji geodezyjnej; celem wykonania zlecenia jest 
wydzielenie trzech działek w msc. Gnojno; jedna z nich będzie przeznaczona na 
drogę dojazdową; 
- trwa wywóz kruszywa na drogi gminne.  
 
7. Utwardzono asfaltem plac i wybudowano parking przy Ośrodku Zdrowia w 
Gnojnie. 
 
8. Jesteśmy w trakcie zagospodarowania budynków byłej Szkoły Podstawowej w 
Kosterze i Janowicach Poduszowskich. W celu uniknięcia zapłaty wygórowanych 
roszczeń byłemu najemcy, w budynku szkoły w Janowicach Poduszowskich trwa 
ustalanie zakresu przeprowadzonych remontów oraz wycena faktycznie 
poniesionych kosztów.   
W budynku szkoły w Kosterze prawdopodobnie utworzymy dzienny dom opieki. 
Na razie trwają rozmowy na ten temat z PCPR w Busku-Zdroju. 
 
9. Kończy się  etap gromadzenia dokumentów dotyczących stanu boiska 
sportowego w Gnojnie. Po ich skompletowaniu zostanie skierowany wniosek do 
Sądu w celu wyegzekwowania od Wykonawcy usunięcia usterek, ujawnionych w 
okresie gwarancyjnym. 
O tym, że boisko nie nadaje się do użytkowania świadczy chociażby poniższy e-
mail, który otrzymałem od Lotniczego Pogotowia Ratunkowego: 
„W nawiązaniu do polecenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach, zawartego w piśmie znak: WR.007.18.2016, dotyczącego przeglądu 
miejsc gminnych do lądowania śmigłowców ratowniczych SP ZOZ LPR, 
Komenda Powiatowa PSP w Busku-Zdroju informuje, że boisko w msc. Gnojno o 
symbolu TBU 02, ze względu na zły stan nawierzchni płyty (wystające kamienie) 
jest wycofane z eksploatacji. 
Biorąc powyższe pod uwagę tut. Komenda nie ma wątpliwości, co do przydatności 
przedmiotowego miejsca gminnego, jako lądowiska dla śmigłowca (realne 
zagrożenie poderwania kamieni podczas lądowania i startu). 
O przedmiotowej sytuacji poinformowano telefonicznie oraz pisemnie Wójta 
Gminy Gnojno”. 


