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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 27.06.2017 r. do 10.10.2017 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Od czerwca do września 2017 roku wydano 422 decyzje na zasiłki okresowe, zasiłki 
celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na dożywianie, zakup posiłków, świadczenia 
rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze. 
 
2. Od 1 sierpnia br. przyjmowane są wnioski na świadczenia rodzinne oraz 
świadczenie wychowawcze „500+” na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Aby 
otrzymać świadczenia rodzinne w pełnej wysokości, dochód  na członka rodziny nie 
może przekroczyć 674 zł netto, a gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności 764 zł netto. Ubiegając się o świadczenie 
wychowawcze na pierwsze dziecko na okres zasiłkowy 2017/2018 dochód na członka 
rodziny nie może przekroczyć 800 zł netto. 
Na nowy okres zasiłkowy przyjęto 259 wniosków o świadczenia rodzinne i 353 
wnioski o świadczenia wychowawcze „500+”. 

3. Od września 2017 roku Ośrodek przyjmuje wnioski uprawniające do otrzymania 
pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. Pomoc będzie przyznawana osobom o najniższych dochodach, 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  
 
4. 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 ramach 
realizacji projektu 4 osoby odbywa 6 miesięczny staż - 3 osoby w Domu Pomocy 
Społecznej w Gnojnie i 1 osoba w firmie budowlanej. 

Zadania oświatowe 

1. W Szkole Podstawowej w Gnojnie utworzono pracownię edukacji ekologiczno-
przyrodniczej. Wyposażenie pracowni w nowe pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 
fotograficzny było możliwe dzięki projektowi dofinansowanemu z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Łączna wartość 
projektu wynosi 26 tys. zł. Na realizację zadania uzyskano 20 tys. zł dofinansowania. 

2. 18 sierpnia 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu 
„Szczęśliwe dzieci w Gminie Gnojno”. Dzięki projektowi realizowanemu ze środków 
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Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie gminy powstały dwa punkty 
przedszkolne – przy Szkole Podstawowej w Balicach i Szkole Podstawowej w 
Jarząbkach. Całkowita wartość projektu wynosi 621.925,84 zł, z czego 528.636,96 zł 
stanowi kwota dofinansowania. 

3. 4 września br. naukę w szkołach rozpoczęło 449 uczniów. 

4. 16 września 2017 r. odbyła się niecodzienna uroczystość w Szkole Podstawowej w 
Gnojnie im. Marii Konopnickiej, która obchodziła 60-lecie powstania. W 
rocznicowych uroczystościach, które odbyły się pod hasłem: „Przeżyjmy to jeszcze 
raz…” i zostały poprzedzone mszą świętą, wzięli m.in. udział: poseł Krzysztof Lipiec, 
wiceprezes ZNP Halina Opilska, wicestarosta buski Stanisław Klimczak, burmistrz 
Chmielnika, liderzy lokalnego samorządu, liczne grono pedagogiczne, duchowni i 
mieszkańcy gminy.  
Uczniowie szkoły – jubilatki przygotowali dla zaproszonych gości specjalny program 
artystyczny. 
Na pamiątkę tego dostojnego jubileuszu każdy otrzymał pamiątkowy medal 
dokumentujący to ważne dla lokalnego środowiska i gminy wydarzenie. 
Szczególne podziękowania kieruję do radnych, którzy wzięli udział w tej uroczystości. 
 
5. Podczas wakacji we wszystkich szkołach na terenie gminy przeprowadzono prace 
remontowe. 

6. W dniu 21 września 2017 r w Hali Legionów w Kielcach odbyła się kolejna edycja 
akcji organizowanej przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, znanej jako „Kochane 
Pierwszaki”. W tym ciekawym przedsięwzięciu profilaktyczno-edukacyjnym wzięli 
udział uczniowie klas I. 

Inwestycje i przetargi 
 

1. Zrealizowano zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 658 w 

miejscowości Gnojno”. W dniu 5 lipca 2017 r. odbył się odbiór końcowy robót.  Na 
już rozliczone zadanie gmina otrzymała dofinansowanie od Wojewody 
Świętokrzyskiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016 – 2019”. 
Kwota dofinansowania ww. przedsięwzięcia wyniosła 50% kosztów kwalifikowanych. 
 
2. W dniu 21 sierpnia 2017 r. dokonano odbioru końcowego 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 wyniosła 59 tys. zł. 
Zadanie, które zostało rozliczone, wykonano w ramach usuwania skutków klęsk 
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żywiołowych. 
Na to zadanie gmina otrzymała 80% dofinansowania. 
 
3. Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 400 w 

miejscowości Jarząbki od km 0+000 do km 0+539” jest w trakcie realizacji. Celem 
zadania jest wykonanie remontu odcinka drogi gminnej o długości 593 m, który będzie 
obejmował swym zakresem: wymianę nawierzchni asfaltowej, przebudowę dwóch 
przepustów, wykonanie poboczy. Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków 
klęsk żywiołowych i dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa. Termin 
realizacji - do 15.11.2017 r. 
Wysokość dotacji – do 80 % kosztów zadania. 
 
4. W dniu 12 września 2017 roku podpisana została pre-umowa z Województwem 
Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Gnojno”. Przedmiotem wniosku jest 
modernizacja termiczna czterech budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 
Gnojno: OSP w Balicach, Ośrodka Zdrowia w Gnojnie, Ośrodka Zdrowia w 
Raczycach i Ośrodka Zdrowia w Balicach. Projekt dofinansowany w ramach RPO 
WŚ, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 
 
5. W budynku po byłej Szkole Podstawowej w Janowicach Poduszowskich trwają 
prace dostosowawcze dla potrzeb Dziennego Domu SENIOR +. 
 
6. Trwają roboty budowlane w ramach przebudowy dróg lokalnych, dofinansowanych 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W roku 
bieżącym zostanie przebudowanych 7 odcinków dróg. Wykonawca nie zgłasza 
żadnych uwag, co do terminowego wykonania prac, które według umowy mają się 
zakończyć 31.10.2017 r. 
 
7. Trwają prace przy przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
celem ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni 

ścieków”. 

Przetarg na wykonanie tych prac wkrótce zostanie ogłoszony. 
 

8. Przygotowana została dokumentacja do złożenia wniosku w ramach RPO WŚ na 
realizację zadania pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych 

na terenie gminy Gnojno”. Projekt obejmuje montaż 121 instalacji fotowoltaicznych 
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i 90 instalacji solarnych na budynkach prywatnych w gm. Gnojno. 
Kwestia pozytywnego rozpatrzenia wniosku leży w gestii Urzędu Marszałkowskiego 
w Kielcach. 
Wiadomo już, że środki przeznaczone na ten cel będą mniejsze niż potrzeby. 
 
9. Rozpoczęto prace nad dokumentacją aplikacyjną, celem złożenia wniosku w ramach 
działania 6.5  RPO WŚ – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. 
                   
Różne 

 1. W dniu 15.08.2017 r. odbył  się przetarg  ustny nieograniczony dotyczący 
sprzedaży działek budowlanych położonych w miejscowości Gnojno. W wyniku 
przetargu  sprzedano 4 działki. 
 
2. W ramach  funduszu sołeckiego:  
- trwa rozbudowa oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Zawada, 

Januszowice, Jarząbki; 
- zlecono wykonanie dokumentacji rozbudowy oświetlenia ulicznego w Janowicach 

Raczyckich;  
- powierzono do realizacji ułożenie kostki brukowej na parkingu przy Ośrodku 
Zdrowia z Balicach; 
- wykonano dokumentację na montaż altan na placach zabaw w miejscowościach: 
Zagrody, Bugaj, Rzeszutki; 
- trwa wywóz kruszywa na drogi gminne;  
- zakupiono tablice z numerami posesji i nazwą miejscowości Wola Zofiowska. 
 
3. 25 września br. w Szkole Podstawowej w Gnojnie odbyła się debata społeczna pn.: 
„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W debacie 
uczestniczyli: Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju insp. Jakub Kosiń, 
Komendant Komisariatu Policji w Stopnicy st. asp. Kamila Zbertek – Guczał,  
przewodniczący rady gminy, grono pedagogiczne, rodzice uczniów oraz mieszkańcy 
gminy Gnojno. 
 
4.  Wójt Gminy Gnojno wydał 25 zarządzeń, które zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 
5. W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

 

 


