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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 02.12.2014 r. do 29.12.2014 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 
1. W miesiącu grudniu 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gnojnie wydał 163 decyzje na zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe 
na dożywianie, zakup posiłków, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. 
 
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nadal przyjmuje  wnioski o świadczenia 
rodzinne na okres zasiłkowy 2014/2015 r. Od 1 listopada 2014 roku o 
świadczenia rodzinne mogą się ubiegać osoby, których dochód netto na osobę 
miesięcznie nie przekracza kwoty 574 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny 
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Zasiłek 
rodzinny przysługuje, gdy dochód nie przekracza 664 zł netto na osobę. 
Obowiązuje dochód za 2013 rok. 
 
3. W miesiącu grudniu  odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu 
pn. „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno – szansą na znalezienie 
pracy” 
Projekt realizowany był od marca do grudnia 2014 roku. W ramach projektu 
były zorganizowane 2 kursy zawodowe  dla 5 kobiet i 4 mężczyzn. 

Zadania oświatowe 

1. Wypłacono stypendia szkolne dla wszystkich uczniów, którzy złożyli wnioski 
i spełniają warunki określone  w przepisach o systemie oświaty . 
Ogółem wypłacono 182 stypendia  na ogólną  kwotę  17 357 zł. 

2. Gimnazjum w Gnojnie  przystąpiło do projektu „Na własne konto”. Jego 
głównym celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży. 
Do projektu przystąpiło 22 uczniów Gimnazjum. Zajęcia będą się odbywały w 
czasie ferii zimowych, tj. od 16.02.do 20.02.2015 r. 
Projekt „Na własne konto” realizowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi  im. Macieja 
Rataja. 

Inwestycje i przetargi 

1. W ramach funduszu sołeckiego wsi Rzeszutki wykonano utwardzenie 
poboczy kruszywem przy drodze  gminnej Gnojno – Rzeszutki.  
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2. W dniu 23 grudnia 2014 r. Wójt Gminy Gnojno podpisał umowę na realizację 
dostawy 300 ton kruszywa naturalnego łamanego z przeznaczeniem na potrzeby 
bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2014 roku.  

3. W ramach funduszu sołeckiego wykonano czyszczenie rowu melioracyjnego 
o długości ponad 700 mb w msc. Janowice Poduszowskie. 

4. Wykonano odwodnienie drogi gminnej o długości ok. 150 metrów w msc. 
Wola Zofiowska.  

5. Wykonano prace polegające na czyszczeniu rowu melioracyjnego o długości 
300 mb w msc. Falki. Ponadto zdemontowano i zamontowano nowe  przepusty 
o średnicy 100 mm i długości 3 m. 

6. W ramach projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na 
budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach 
powiatu buskiego i pińczowskiego”  podpisano 20 umów. Do podpisania 
pozostały jeszcze 2 umowy, ze 152 umów, na dostawę i montaż systemów 
solarnych na domach prywatnych gminy Gnojno. Postęp robót przebiega 
zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym harmonogramem. 
 

Różne 

1. Sukcesywnie od potrzeb rolników zostają przekazywane wnioski do 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Kielcach o udzielenie 
kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych 
poszkodowanych przymrozkami wiosennymi. 
 
2. W dniu 28 listopada 2014 r. odbył się  przetarg dotyczący sprzedaży 22 
działek budowlanych położonych w miejscowości Gnojno. Zostały sprzedane 
dwie działki za łączną kwotę 16.978,92 zł brutto. 
 
3. Złożono jedną ofertę na zakup zabudowanej nieruchomości położonej w 
miejscowości Gnojno. Przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z 
ofert, z powodu nieprzejrzystego opisu kryteriów oceny ofert w ogłoszeniu o 
przetargu. 
 
4. Została zakończona realizacja  funduszu sołeckiego. W minionym miesiącu 
zrealizowano prace polegające m.in. na rozbudowie oświetlenia ulicznego w 
miejscowościach Gnojno i Jarząbki, remoncie figurki w Balicach, 
zabezpieczeniu obrazów przy figurce w Rzeszutkach, wywozie kruszywa. 
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5. W dniu 23 grudnia br. otwarto oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
segregowanych i zmieszanych z terenu naszej gminy. Złożono 2 oferty. Obecnie 
trwa proces weryfikacji ofert. 
 
6. Wójt Gminy Gnojno wydał 7 zarządzeń, które zostały opublikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
7. W okresie między sesjami odbyło się 1 posiedzenie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

8. W dniu 4 grudnia 2014 r. wypłacono świadczenia dla pani Jolanty 
Stachowicz, wynikające z rozwiązania stosunku pracy z wyboru, tj.: 
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 25.846,13 zł, 
- odprawę w kwocie 27.375 zł. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


