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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 18.01.2017 r. do 15.02.2017 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

1. W styczniu 2017 roku wydano 84  decyzje na zasiłki celowe, specjalne 
celowe, zasiłki celowe na dożywianie, zakup posiłków, świadczenia rodzinne, 
fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze. 
 
2. W lutym br. rozpoczęto realizację zadania z zakresu dystrybucji artykułów 
spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -
2020. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym.  Z programu wsparcia skorzysta 350 osób z terenu 
naszej gminy. Są to osoby o najniższych dochodach, korzystające ze świadczeń 
pomocy społecznej. Dystrybucja żywności będzie trwać do maja 2017 roku. 
 
3. Ośrodek 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. Obecnie trwają kursy zawodowe, w których uczestniczy 6 osób. 

Zadania oświatowe 

1. Organ prowadzący szkoły przeprowadza corocznie analizę  poniesionych  
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, biorąc pod uwagę wysokość średnich 
wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz 
średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli  na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego. Jeżeli wynagrodzenie wypłacone nauczycielom w danym 
roku było niższe niż wynagrodzenie średnie zagwarantowane w art. 30 ust. 3 
cytowanej wyżej ustawy, wówczas organ prowadzący szkoły jest zobowiązany 
do wyznaczenia kwoty niedopłaty tego wynagrodzenia w podziale na stopnie 
awansu zawodowego i jej wypłaty w formie jednorazowego dodatku 
uzupełniającego. 
W dniu 31  stycznia 2017 roku  wypłacono nauczycielom jednorazowy dodatek 
uzupełniający w wysokości 153.902,10 zł.                                                                                                                               
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Wypłata należności dla poszczególnych stopni awansu zawodowego 
przedstawia się następująco:  

nauczyciele  stażyści  4.133,75 zł                                                      
nauczyciele  kontraktowi         14.153,89 zł                             
nauczyciele  mianowani            5.294,73 zł                                
nauczyciele  dyplomowani    105.625,61 zł 

Razem:                 129.207,98 zł plus 24.694,12 zł - składka ZUS 
zapłacona przez pracodawcę                                        

              Ogółem  :        153.902,10  zł  

Inwestycje i przetargi  

 

1. W dniu 20.01.2017 r. w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego 
został złożony wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn.: 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnojno i Glinka wraz z 
przebudową oczyszczalni ścieków” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Dla powyższego zadania opracowany został 
program funkcjonalno-użytkowy z szacunkowym zestawieniem kosztów. Są to 
dokumenty wymagane jako załączniki do wniosku o pomoc. Zaplanowano 
realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj. 
W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w 
formie przetargu nieograniczonego wyłoni wykonawcę, który w pierwszej 
kolejności wykona dokumentację projektową wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami, uzyska decyzję o wydanie pozwolenia na budowę a następnie na 
jej podstawie wykona roboty budowlane. 
Ogólny zakres inwestycji uwzględniony w programie funkcjonalno- użytkowym 
przewiduje wykonanie kanalizacji sanitarnej dla części msc. Gnojno i Glinka o 
długości 7,6 km i sieci kanalizacji tłocznej o długości 0,64 km oraz 4 
przepompowni ścieków, które będą w całości odprowadzane do gminnej  
oczyszczalni.  
Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 4.143.624,00 zł, natomiast zakładane 
dofinansowanie ma wynieść 1.987.037,00 zł. 
 
2. 30 stycznia 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego złożono wniosek o dofinansowanie zadań polegających na 
głębokiej termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Gnojno, tj.: Ośrodka Zdrowia w Gnojnie, Ośrodka Zdrowia w 
Raczycach, Ośrodka Zdrowia w Balicach, OSP w Balicach. Projekt zakłada 
m.in.:  
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• ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic do poziomu ław fundamentowych 
za pomocą styropianu,  

• ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych,  
• docieplenie stropodachu płytą warstwową z rdzeniem z pianki 

poliuretanowej, 
• ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych z zastosowaniem styropianu, 
• ocieplenie stropu piwnic z zastosowaniem styropianu,  
• częściową wymianę stolarki okiennej drewnianej na nową z PCV, 
• częściową wymianę stolarki drzwiowej, 
• częściową modernizację instalacji c.o. i instalacji elektrycznej, 
• roboty towarzyszące. 

Środki na termomodernizację budynku w Balicach, stanowiące wkład własny, 
będą pochodziły z jednostki OSP. 
Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 1.061.446,90 zł. Zakładane 
dofinansowanie ma wynieść 587.843,28 zł, co stanowi około 60% wymienionej 
wyżej kwoty. 
Wcześniejszy projekt opiewał na kwotę wyższą o około 300.000 zł. Po 
weryfikacji projektu przez projektanta zostały wyeliminowane zbędne detale. 
Dzięki temu za niższą cenę zostaną wykonane elementy podyktowane 
wymogami.  
Biorąc pod uwagę wymierne korzyści, wykonanie termomodernizacji tych 
akurat budynków jest bardzo potrzebne. Dlatego nie wiem czemu ten projekt nie 
został zrealizowany w poprzedniej kadencji, mimo że były ku temu o wiele 
bardziej sprzyjające warunki i korzystniejsze dofinansowanie. 
 
3. Rozpoczynamy realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 
ew. 658 w miejscowości Gnojno” w ramach programu wieloletniego pn.: 
„Program przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016 – 2019”. Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie 
wykonawcy wyżej wymienionego zadania. 
Kosztorys inwestorski wynosi 221.006,38 zł a zakładane dofinansowanie 
opiewa na kwotę 110.503,00 zł, co stanowi 50% ww. kwoty. 
W przyszłości planujemy wykonać odcinek drogi łączący tzw. Kały z nowym 
osiedlem. 
 
Różne 

1. Wójt Gminy Gnojno wydał 6 zarządzeń, które zostały opublikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 
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2. W okresie między sesjami odbyło się 1 posiedzenie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
3. W dniu 10 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy odbędzie się przetarg dotyczący 
sprzedaży działek budowlanych położonych w msc. Gnojno. 
   

 

 


