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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 15.02.2017 r. do 28.03.2017 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

1. W  lutym i marcu 2017 roku wydano 136  decyzji na zasiłki celowe, specjalne 
celowe, zasiłki celowe na dożywianie, zakup posiłków, świadczenia rodzinne, 
fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze. 
 
2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje zadania z zakresu 
dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020. Program jest współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Obecnie z terenu naszej gminy z 
programu korzysta 350 osób. Są to osoby o najniższych dochodach, korzystające 
ze świadczeń pomocy społecznej. Dystrybucja żywności dla tych osób będzie 
trwać do maja 2017 roku. W marcu została wydana druga paczka żywnościowa. 
Osoby, które nie otrzymały dotąd paczek a uważają, że im się darmowa 
żywność należy - prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do mnie lub do 
kierownika GOPS.  
 
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. W kursach zawodowych uczestniczyło 10 osób z terenu naszej 
gminy. Obecnie 3 osoby przebywa na stażu w Domu Pomocy Społecznej w 
Gnojnie. Pomimo swojej specyfiki jest to jeden z największych zakładów na 
terenie naszej gminy, gdzie te osoby mogą odbyć staż. 

4. W dniu 15 marca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej został 
zatrudniony asystent rodziny. Środki na zatrudnienie asystenta zostały 
przekazane przez Urząd Wojewódzki w Kielcach. 

Zadania oświatowe 

1. W czasie ferii zimowych przeprowadzono generalny remont sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Raczycach. Po ponownym 
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pomalowaniu ścian (użyto farby lateksowej, ale w rezultacie okazało się że jest 
złej jakości) nastąpi uroczyste otwarcie obiektu. 

2. Sześć uczennic Gimnazjum w Gnojnie zakwalifikowało się do etapu 
Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

3. Został złożony wniosek o wyposażenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej 
w Szkole Podstawowej w Gnojnie. Koszt wyposażenia pracowni wyniesie 
30.000 zł. Wkład własny gminy – 5.000  zł. Z elementów przenośnych pracowni 
będą mogli skorzystać wszyscy uczniowie z terenu naszej gminy. 

4. Ponadto złożono wniosek na doposażenie oddziałów przedszkolnych przy 
Szkole Podstawowej w Jarząbkach i Balicach. Taki sam wniosek, na 
doposażenie punktów przedszkolnych w Gnojnie i Raczycach, zostanie złożony 
jesienią. 

Inwestycje i przetargi 

 

1. Przeprowadzono procedurę przetargową w celu udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie  zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 

ew. 658 w miejscowości Gnojno”. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 
firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Karol Cieśla, Chybice 
77, 27-225 Pawłów. Wykonawca zaproponował wykonanie robót za cenę 
180 020,04 zł, które zgodnie z kosztorysem inwestorskim zostały oszacowane 
na kwotę 202.500,00 zł. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 
218,42 metra.  Przebudowa drogi będzie obejmować budowę jednostronnego 
chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,50 m. Pomiędzy jezdnią a 
chodnikiem wykonany zostanie pas zieleni w kształcie muldy trawiastej o 
szerokości 1,0 do 3,0 m, co pozwoli odseparować ruch pieszych od ruchu 
pojazdów. Ponadto mulda będzie spełniać zadanie odwodnienia 
powierzchniowego. W ramach przebudowy zostanie wykonana jezdnia 
posiadająca dwa pasy ruchu o szerokości 2,5 m każdy, a także obustronne 
pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m. Na początku odcinka zostanie 
zlokalizowany plac do zawracania o długości 14 m oraz szerokości 8,5 m. 
Zgodnie z opracowanym projektem stałej organizacji ruchu zostanie 
zamontowane oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie dofinansowane w 
ramach „Programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016 – 2019”. Intensywność dofinansowania wynosi 50% kosztów 
zadania. Umowa na wykonanie robót została podpisana w dniu 23 marca 2017 
roku. Wykonawca ma czas na wykonanie przedmiotu umowy do dnia 10 
sierpnia 2017 r. 
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2. Gmina Gnojno otrzymała promesę na wykonanie zadania pn.: „Remont 

drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 460/1 w miejscowości Janowice 

Poduszowskie od km 0+000 do km 0+260” . Wysokość dotacji gwarantowana 
promesą wynosi 59.000,00 zł  czyli nie więcej niż 80% wartości zadania po 
udzieleniu zamówienia. W dniu 21 marca 2017 roku ogłoszono przetarg na 
wyłonienie wykonawcy robót.  
Elementy robót obejmują:  
-  wykonanie warstw konstrukcyjnych pod elementy drogi, 
- wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 3 m (droga jedno-
jezdniowa, dwukierunkowa), 
 - wykonanie poboczy z kruszywa o szerokości 0,25 do 0,50 m, 
- umocnienie rowu płytami ażurowymi.  
Zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt wykonania robót wynosi 84 000,00 
zł brutto.  
 
Różne 

1. W dniu 10 marca 2017 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony 
dotyczący sprzedaży 15 działek w miejscowości Gnojno. Podczas licytacji 
sprzedano trzy działki: 
- działkę nr ewid.675/43 za 23.987,46 zł brutto 
- działkę nr ewid.675/60 za 35.812,68 zł brutto 
- działkę nr ewid.675/61 za 29.742,63 zł brutto. 
 
2. Złożono wnioski na termomodernizację ośrodków zdrowia i strażnicy w 
Balicach. 
 
3. W ramach programu „Senior +” został złożony wniosek o środki na remont i 
wyposażenie budynku po dawnej Szkole Podstawowej w Janowicach 
Poduszowskich. Celem strategicznym programu jest utworzenie na terenie 
gminy Dziennego Domu Senior Plus dla starszych osób. Korzyść będzie 
obopólna, bo seniorzy będą mogli skorzystać z bogatej oferty prozdrowotnej, 
edukacyjnej i opiekuńczej, natomiast budynek zostanie ocalony przed 
całkowitym zniszczeniem. 
 
4. Do LGD „Królewskie Ponidzie” złożono wniosek na remont dachu i 
ocieplenie budynku strażnicy OSP w Gorzakwi. 
 
5. Obok boiska w Gnojnie i Balicach zostaną zamontowane muszle koncertowe. 
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6. W ramach  funduszu sołeckiego: 
- prowadzone są prace polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego w 
miejscowościach Gnojno, Płośnia, Maciejowice; 
- trwa kompletowanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego we wsi 
Jarząbki i Januszowice; 
- zamówiono urządzenia zabawowe na plac zabaw w Bugaju; 
- zlecono wykonanie map do celów projektowych, niezbędnych do wykonania  
placów zabaw w miejscowościach Janowice Poduszowskie oraz Zagrody; 
- trwają prace związane z wymianą podłogi w świetlicy wiejskiej w Wólce 
Bosowskiej; 
- odbywa się wywóz kruszywa na drogi gminne.  
 
7. Wójt Gminy Gnojno wydał 6 zarządzeń, które zostały opublikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
8. W okresie między sesjami odbyło się 1 posiedzenie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


