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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI  W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 07.09.2016 r. do 29.11.2016 r. 
 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

1. Od września  do listopada 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gnojnie wydał 545 decyzji na zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe 
na dożywianie, zakup posiłków, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i 
świadczenia wychowawcze. 
 
2. Od początku realizacji ustawy „500 Plus” wypłacono świadczenia na kwotę 
2.375.142 zł dla 599 dzieci. 

3. Trwa realizacja projektu partnerskiego pn.: „Dobry Zawód - Lepsze Życie” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka z 
ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na 
zatrudnienie. Projekt zakłada kursy dla 10 osób bezrobotnych, nieaktywnych 
zawodowo i rolników. W m-cu listopadzie odbyły się 2 spotkania z doradcą 
zawodowym i 2 spotkania z psychologiem oraz rozpoczął się kurs „Opiekun 
osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego”. 

4. Od 1 września 2016 roku  przyjmowane są wnioski na świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy 2016/2017. Warunkiem przyznania świadczenia jest 
spełnienie  kryterium dochodowego, które 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 roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkołach rozpoczęło 479 uczniów, w 
tym: w szkołach podstawowych – 247 uczniów, w gimnazjum – 132, w 
zerówkach – 55 uczniów, natomiast w punktach przedszkolnych – 45 dzieci. 

Szczegóły obrazuje poniższa tabela: 
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L.p. Nazwa  szkoły Liczba uczniów                   „O” Punkty 

przedszkolne 

    Ogółem 

1. Szkoła Podstawowa  im. 

Marii Konopnickiej  w 

Gnojnie  

128 21 25 174 

 Filia w Jarząbkach 

 

11 5 - 16 

 Filia w Balicach 

 

22 8 - 30 

2. Szkoła Podstawowa w 

Raczycach 

86 21 20 127 

3. Gimnazjum w Gnojnie 

 

132 - - 132 

 Ogółem: 

 

379 55 45 479 

 

2. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Gnojnie i Szkoła Podstawowa w 
Raczycach przystąpiły do programu Dziecięca Piłka Ręczna. W ramach 
programu każda ze szkół otrzyma nieodpłatnie zestaw sprzętu sportowego: 
bramki, wysepki treningowe, piłki itp. 

3. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gnojnie brali udział w Międzygminnym 
Biegu Przełajowym o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, zajmując I 
miejsce na dystansie 200m, II miejsce na dystansie 400m i III miejsce na 
dystansie 400 i 600m. 

4. Szkoła Podstawowa w Raczycach aplikowała o środki w ramach 
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie i placówka otrzymała dotację w kwocie 4.000 zł na 
zakup książek do szkolnej biblioteki. Wkład własny gminy wyniósł 800 zł. 

5. W dniach 23 – 25 listopada br. uczniowie klas III naszego Gimnazjum wzięli 
udział w ogólnopolskim próbnym egzaminie gimnazjalnym. 
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6. 9 listopada 2016 r. w Gimnazjum w Gnojnie odbyła się uroczysta akademia z 
okazji 98. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Tegoroczne 
obchody miały wyjątkową oprawę. Oprócz przedstawicieli władz 
samorządowych na uroczystości pojawili się uczniowie Liceum Akademickiego 
Korpusu Kadetów w Łysej Górze, którzy wykonali widowiskowy pokaz 
musztry.  

7. W listopadzie br. w placówkach oświatowych na terenie gminy odbyły się 
uroczyste ślubowania uczniów klas pierwszych. W uroczystościach 
uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło, wójt gminy 
Zbigniew Janik, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Woźniak. 

Inwestycje i przetargi  
 
1. W dniu 19 października 2016 roku dokonano odbioru końcowego 
następujących robót budowlanych:  

- „przebudowy drogi gminnej Wola Zofiowska – Zofiówka położonej na 
działkach nr ew. 251 i 255 od km 0+000 do km 0+680”;  
- „przebudowy drogi gminnej na działce ew. nr 382 i 384 w msc. Janowice 
Raczyckie od km 0+000 do km 0+150”; 
- „przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na dz. nr ew. 29 
w miejscowości Pożogi”; 
- „utwardzenie placu na działce o nr ewidencyjnym 64 w miejscowości 
Janowice Raczyckie”; 
- „przebudowy drogi gminnej na działce nr ew. 290 w miejscowości Zagrody”; 
- „przebudowy drogi gminnej w Janowicach Raczyckich na działce nr ew. 356”. 
Roboty zakończono terminowo zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie 1 i 2 
realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, w 80% 
dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Na realizację 3 
zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze 
środków przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych i leśnych. Kwota 
dofinansowania na realizację zadania wyniosła 10 000,00 zł. Wykonawcą robót 
było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Staszowa. 

2. 19 października br. dokonano odbioru końcowego: 

- „przebudowy drogi gminnej na działce nr ew. 419 w msc. Pożogi od km 0+000 
do km 0+250”; 
- „przebudowy dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 260 i 386 w msc. 
Pożogi”; 
- „przebudowy drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 805 w miejscowości 
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Raczyce”. 
 
Roboty zakończono terminowo. Zadanie pierwsze zostało zrealizowane w 
ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych i dofinansowane z rezerwy 
celowej budżetu państwa. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowe 
Sp. z o. o. Dylmex-Inwestycje. 

3. W dniu wczorajszym dokonano odbioru końcowego dróg gminnych w 
miejscowościach Zawada i Jarząbki oraz odcinka między Wolą- Bokrzycką a 
Glinką. Ostatni odcinek drogi mimo że był budowany dwuetapowo, ma 
znaczenie strategiczne dla mieszkańców gminy i nie tylko. Na realizację tego 
zadania gmina otrzymała korzystne dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego. 

4. Zakończono realizację zamówienia podstawowego w ramach  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. Na 
terenie gminy Gnojno zainstalowano 187 kolektorów do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej. Podpisano aneks z Wykonawcą na wykonanie zamówienia 
uzupełniającego, przewidzianego w dokumentacji przetargowej do maksymalnej 
wielkości 15 % zamówienia podstawowego. W ramach podpisanego aneksu w 
gminie Gnojno będzie zamontowane dodatkowo 30 instalacji. Termin 
wykonania zadania ustala się od dnia podpisania aneksu do dnia 31.01.2017 r.  
Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie czynione będą starania o pozyskanie 
środków na zamontowanie dodatkowo około 30 instalacji solarnych. 
 
5. Gmina Gnojno otrzymała informację o ogłoszeniu upadłości Firmy „Bio - 
Nova” z siedzibą we Wrocławiu. W 2013 roku firma wykonała  na terenie 
gminy Gnojno 90 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Według 
wiążącej strony umowy instalacje były objęte gwarancją do 27.10.2019 r. Biorąc 
powyższe pod uwagę gmina nie ma w obecnej chwili zapewnionego serwisu 
gwarancyjnego dla tych instalacji. Dlatego noty obciążeniowe z tytułu 
poniesionych kosztów związanych z naprawą przydomowych oczyszczalni 
ścieków będą wysyłane do syndyka masy upadłościowej. 
 
Różne 

1. W ramach funduszu sołeckiego: 
- trwa rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Glinka, Jarząbki, 
Januszowice; 
- zostały zamontowane urządzenia zabawowe w msc. Bugaj; 
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- trwa wywóz kruszywa na drogi gminne; 
- utwardzono nawierzchnię pod parking przy Ośrodku Zdrowia w Balicach; 
- trwają prace porządkowe terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Balicach; 
- zakupiono materiały na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Falki;  słowa 
podziękowania za tak cenną inicjatywę należą się radnemu Panu Arturowi 
Patrzałkowi, sołtysowi Panu Pawłowi Kmiecikowi oraz wszystkim 
mieszkańcom tej miejscowości; 
- w msc. Gnojno dokonano podziału działki gminnej na trzy części; jedna z nich 
będzie stanowiła drogę dojazdową (w trakcie realizacji); 
- trwa kompletowanie dokumentacji na wykonanie placu zabaw w msc. 
Rzeszutki; 
- zakończono prace remontowe figurek przydrożnych. 
 
2. Trwają prace związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy 
Gnojno. 
 
3. 24 września br., z inicjatywy przewodniczącego Rady Gminy Gnojno 
Stanisława Wcisło, na Stadionie im. Orłów Górskiego w Balicach, po kilku 
latach przerwy, odbył się VI Turniej im. Grzegorza Piechny. 
Oprócz zawodów sportowych organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele 
darmowych atrakcji – dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci oraz zabawę taneczną dla 
dorosłych. 
 
4. 24 października br. zawarto umowę na „Opracowanie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojno”. Koszt zadania wynosi 20.000 zł. Realizacja 
tego  zadania jest finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Kwota dofinansowania wynosi 16.000,00 zł. 
Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków Gminy Gnojno. 
 
5. 11 listopada 2016 r. odbyło się uroczyste nadanie sztandaru dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gnojnie. W uroczystości, która rozpoczęła się mszą świętą w 
kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela, wzięło udział wielu zacnych 
gości na czele z Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Kielcach – Posłem na Sejm RP Mirosławem 
Pawlakiem.  
Szczególne podziękowania dla strażaków ochotników kieruję na ręce 
Komendanta OSP Gnojno – dh Andrzeja Bochnackiego. Dziękuję również 
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wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tej niecodziennej 
uroczystości. 
  
6. Dnia 9 grudnia br. odbędzie się przetarg na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej,  położonej w miejscowości Gnojno, na okres 3 lat. 
 
7. Wójt Gminy wydał 12 zarządzeń, które zostały opublikowane na stronach 
podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. 

8. W okresie między sesjami odbyły się 4 posiedzenia Gminnej Komisji  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 


