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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 10.10.2017 r. do 28.11.2017 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

1. Od października do listopada 2017 roku wydano 465 decyzji na zasiłki 
okresowe, zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na dożywianie, 
zakup posiłków, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia 
wychowawcze. 
 
2. W listopadzie 2017 roku 780 osób otrzymało pierwszą paczkę żywnościową  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym.  
Następna paczka dla tych osób zostanie wydana w styczniu 2018 roku. 
Podprogram 2017 zakłada 4 paczki dla każdej zakwalifikowanej osoby. Łącznie 
na osobę przypadnie ok. 50 kg produktów spożywczych. 

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 wyniku realizacji projektu 4 osoby, po odbyciu  6 miesięcznego 
stażu, podjęły zatrudnienie.   

Zadania oświatowe 

1. Według danych SIO na dzień 30 września 2017 r. do szkół na terenie gminy 
uczęszcza 474 uczniów. Liczbę uczniów w poszczególnych szkołach i klasach 
przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. 

 

Nazwa  szkoły 

Liczba  uczniów (dzieci)  w poszczególnych klasach  

 

PP „O” kl.  

I 

kl.  

II 

kl.  

III  

kl. 

IV a 

   

kl.  

IV b   

kl.   

V 

kl.  

VI 

kl.  

VII 

Ogółem 
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1. Szkoła Podstawowa  

w Gnojnie 

 25  15 18  14 13 16  13  16  17  24  171 

 Oddziały gimnazjalne 

kl. II a i  II b   = 40  

uczniów    

kl. III a  i III b   = 46 

uczniów 

- - - - - - - - - - 86 

 

2. Szkoła Podstawowa  

 w Jarząbkach 

13   3  0  3 4 4  -  8 0 - 35 

 

3. Szkoła Podstawowa  

w Balicach 

10   4  7 7 9 5 - 0 0 - 42 

 

4. Szkoła Podstawowa w 

Raczycach 

 25 16 12 13 19 9 - 10 20 16 140 

 

 

 

 

Razem    

 

 

73 

 

38 

 

37 

 

37 

 

45 

 

34  

 

13 

 

34 

 

37 

 

40 

 

474 

 

2. W drugiej połowie października na terenie kompleksu sportowego przy 
Szkole Podstawowej w Raczycach odbył się festyn dla dzieci klas O – III i ich 
rodziców pn.: „Święto pieczonego ziemniaka”.  

3. Na przełomie października i listopada br. w szkołach podstawowych odbyły 
się uroczystości ślubowania klas pierwszych.  
W tych ważnych dla uczniów wydarzeniach uczestniczyli przedstawiciele 
lokalnego samorządu, nauczyciele, dyrekcje szkół, rodzice. 
 
4. Z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w każdej szkole 
odbyły się uroczyste apele.  
 
Inwestycje i przetargi 

 

1. Zakończono roboty budowlane planowane do wykonania w 2017 roku w 
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obrębie projektu pn.: „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych 

położonych na terenie gminy Gnojno”, realizowanego przy dofinansowaniu ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 -2020. 
Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 14 listopada 2017 roku.   
W zakresie realizacji projektu wykonano następujące odcinki dróg: 

  drogę gminną położoną na dz. nr ew. 155 i 48 w miejscowości Grabki 
Małe; 

 drogę gminną położoną na dz. nr ew. 242, 243 w miejscowości Skadla; 

 drogę gminną położoną na dz. nr ew. 374 w miejscowości Wola 
Bokrzycka; 

  drogę gminną położoną na dz. nr ew. 55, 624, 631 w msc. Poręba;  

  drogę gminną nr 323 015T Gnojno – Piaski; 

  drogę gminną położoną na dz. nr ew. 249/8, 863, 72 Skadla – 
Januszowice; 

 drogę gminną położoną na dz. nr ew. 1339/4 w miejscowości Ruda. 

Dodatkowo wykonany został 50 metrowy odcinek drogi w msc. Ruda. 

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Staszowie. 

Wartość wykonanych prac opiewa na kwotę 1 165 944,80 zł. Intensywność 
dofinansowania wynosi 63,63% kosztów, co stanowi kwotę ok. 735.000 zł. 

 

2. Zrealizowano zadanie pn.: „Remont drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 

400 w miejscowości Jarząbki od km 0+000 do km 0+539”. Odbioru 
końcowego robót dokonano w dniu 24 listopada br. W ramach zadania 
wykonano remont drogi w miejscowości Jarząbki (Stara Wieś) wraz z 
przebudową dwóch przepustów. Koszt wykonania całości zadania wynosi 
175 372,72 zł, natomiast wysokość dofinansowania z budżetu państwa w 
ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
opiewa na kwotę 94 000,00 złotych. 
 

3. W dniu 16 listopada 2017 roku w budynkach Ośrodków Zdrowia w Gnojnie i 
Raczycach odbyło się spotkanie z właścicielami mieszkań. Celem spotkania 
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było przedstawienie mieszkańcom wartości kosztów, jakie zostały przypisane 
dla poszczególnych lokali własnościowych na podstawie przygotowanego 
kosztorysu inwestorskiego. Wykonanie prac termomodernizacyjnych w ramach 
projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Gnojno” zaplanowano na 2018 rok.  
Wydatki, jakie będzie musiał ponieść każdy właściciel lokalu w Ośrodku 
Zdrowia w Gnojnie i Raczycach, szacowane są na kwotę około 40.000,00 zł.  
Jest to wysoka kwota zważywszy na fakt, iż najemcy wykupili mieszkania od 
gminy bez bonifikaty. 
Sytuacja jest patowa, ponieważ właściciele mieszkań do dnia dzisiejszego nie 
wyrazili chęci partycypacji w kosztach. 
 

4. Dobiegają końca prace dostosowawcze budynku po byłej szkole podstawowej 
w Janowicach Poduszowskich na potrzeby domu dziennego „SENIOR +”. 
Według złożonego wniosku o dofinansowanie przewidywany termin 
zakończenia zadania publicznego ustalono na dzień 15.12.2017 r. Na obecną 
chwilę nie istnieją żadne przesłanki świadczące o tym, aby ostateczny termin 
realizacji zadania był  w jakikolwiek sposób zagrożony. 
 

5. W dniu 30.10.2017 roku ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy 
zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków”.  W terminie 
składania ofert wpłynęły 4 oferty. Najtańsza z nich opiewa na kwotę 
5 412 000,00 zł. Zamawiający zaplanował na wykonanie przedmiotu 
zamówienia kwotę 4 103 624,00 zł. Z powodu znacznego przewyższenia 
kosztów zaplanowanych w budżecie na realizację przedmiotowego zadania, w 
dniu 17.11.2017 r. ogłoszono unieważnienie postępowania. 
 
Różne 

1. 14 października 2017 r. na stadionie im. Orłów Górskiego w Balicach odbył 
się VII Turniej Piłkarski im. Grzegorza Piechny. 

2. W dniu 22 listopada br. został podpisany akt notarialny zamiany 
nieruchomości położonych w miejscowości Skadla, z przeznaczeniem pod drogę 
gminną. 
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3. W ramach  funduszu sołeckiego:  

 zlecono wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach 
Janowice Raczyckie i Gnojno; 

 trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania aktu 
notarialnego zakupu działki położonej w miejscowości Zofiówka z 
przeznaczeniem na plac wiejski; 

 zakupiono grill betonowy, który będzie zamontowany na placu wiejskim 
obok świetlicy w Raczycach. 

 
4. Wójt Gminy Gnojno wydał 17 zarządzeń, które zostały opublikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
5. W okresie między sesjami odbyło się 1 posiedzenie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

6. Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z zanieczyszczeniem 
wody bakteriami z grupy coli, które prawdopodobnie powstało w wyniku 
przecieku wody do wodociągu gminnego z prywatnych studni i przyłączy.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


