SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI
za okres od 30.11.2016 r. do 30.12.2016 r.

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
1. W miesiącu grudniu 2016 r. pracownicy GOPS wydali 201 decyzji na zasiłki
celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na dożywianie, zakup posiłków,
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze.
2. GOPS realizuje projekt partnerski 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 grudniu 2016 r. dla osób biorących udział w projekcie
odbyły się dwa spotkania z doradcą zawodowym i dwa spotkania z
psychologiem.
Zadania oświatowe
1. W okresie przedświątecznym, w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych
w Busku-Zdroju, odbyła się 14. edycja Festiwalu Stołów Wigilijnych – imprezy
adresowanej do uczniów szkół powiatu buskiego. I miejsce w swojej kategorii
wiekowej zajęli uczniowie Gimnazjum w Gnojnie, za co należą im się wielkie
gratulacje.
2. Szkoła Podstawowa w Gnojnie i Szkoła Podstawowa w Raczycach zgłosiły
swój udział w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w I
edycji 2017 roku. Po pozytywnej weryfikacji szkół - w zajęciach nauki
pływania, które będą się odbywać w okresie od 01.03.2017 r. do 30.06.2017 r.,
weźmie udział 30 dzieci z klas drugich i trzecich.
3. W szkołach na terenie gminy odbyły się spotkania opłatkowe z udziałem
przedstawicieli władz samorządowych i zaproszonych gości.
4. Wypłacono stypendia dla 134 uczniów i 1 zasiłek szkolny na ogólną kwotę
13.664 zł.
5. Zwiększenie wydatków budżetowych na oświatę jest w pełni uzasadnione i
przynosi wymierne efekty w postaci m.in. wysokich wyników w nauce.
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Inwestycje i przetargi
1. W dniu 28 listopada 2016 r. dokonano odbioru końcowego następujących
odcinków dróg:
- drogi gminnej nr 323 021T Glinka - Wola Bokrzycka,
- drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 382, 383 w miejscowości Jarząbki,
- drogi gminnej na dz. nr ew. 181, 235 w miejscowości Zawada.
Zadania realizowane w ramach I etapu projektu pn.: „Przebudowa dróg
gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Gnojno”. Przebudowę
wykonano przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Intensywność pomocy wyniosła
63,63% kosztów kwalifikowanych zadania, co stanowi kwotę 239 050,00 zł. W
ramach prac budowlanych wykonano:
- warstwę konstrukcyjną z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- jezdnię dwukierunkową o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 3,5 m,
- pobocza utwardzone zagęszczonym kruszywem łamanym szerokości 0,75 m.
Roboty zakończono terminowo zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Staszów Sp. z o.
o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów. W dniu 30.11.2016 r. do
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego został złożony wniosek o
płatność na kwotę 239 050,00 zł.
2. Zakończono realizację zamówienia uzupełniającego 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 zamontowano 30 dodatkowych instalacji solarnych do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Termin odbioru zamówienia
uzupełniającego zaplanowano na dzień 10 stycznia 2017 r.
Mimo trudności, które nie wynikały z naszego zaniedbania, zamówienie udało
się zrealizować, chociaż z pewnym opóźnieniem.
Zainteresowanie montażem solarów jest nadal duże, w związku z czym gmina
będzie czynić starania o pozyskanie dofinansowania na ten cel.
Różne
1. W piątek,16 grudnia br., w Szkole Podstawowej w Raczycach odbyło się
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przedświąteczne spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Wójta Gminy i
Przewodniczącego Rady Gminy Gnojno. W spotkaniu wzięli udział radni,
sołtysi, księża, strażacy, kombatanci, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy oraz wielu innych zacnych gości.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w dużo większym gronie a
wszystkim tym, którzy wzięli udział w uroczystości serdecznie dziękuję.
2. Wójt Gminy Gnojno wydał 12 zarządzeń, które zostały opublikowane w
Biuletynie Informacji Publicznej.
3. W okresie między sesjami odbyło się 1 posiedzenie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Trwa przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu termomodernizacji ośrodków zdrowia.
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