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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 28.11.2017 r. do 30.01.2018 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Od listopada 2017 roku do stycznia 2018 roku wydano 347 decyzji na zasiłki 
okresowe, zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na dożywianie, zakup 
posiłków, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze. 
 
2. W styczniu 2018 roku wydano drugą paczkę żywnościową dla 780 osób w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program jest 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
Następna paczka dla tych osób będzie wydawana w marcu br. Podprogram 2017 
zakłada wydanie 4 paczek dla każdej zakwalifikowanej osoby. Każda z osób biorących 
udział w Programie otrzyma łącznie ponad 50 kg żywności. 
 
3. W grudniu ubiegłego roku zakończono realizację 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. Kurs ukończyło 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn). Trzy 
uczestniczki projektu  ukończyły kurs  opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych z 
podstawami języka niemieckiego, jedna uczestniczka ukończyła kurs wizażysty i 
kosmetyczki ze stylizacją paznokci, jedna - kurs  przedstawiciela handlowego i 
kierowcy samochodów osobowych kat. B. Trzech uczestników projektu ukończyło 
kurs montażysty rusztowań budowlano – montażowych, technologa robót 
wykończeniowych i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o 
napięciu do 1 kW i powyżej, natomiast dwóch - kurs operatora koparko-ładowarki.
        
Zadania oświatowe 

1.  19 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku-
Zdroju odbył się „Festiwal Stołów Wigilijnych”.  W XV edycji konkursu wzięli udział 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Balicach wraz z opiekunami: Urszulą 
Ciężarkiewcz i Marią Tomaszewską i rodzicami.  
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i pracownicy przedszkola – 
Pani Magdalenie Stachowicz – zajęli I miejsce w kategorii szkół podstawowych. 
Gratulujemy laureatom! 
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2. Wypłacono stypendia szkolne dla 108 uczniów na łączną kwotę 15.810 zł oraz 
zasiłki szkolne dla 2 uczniów na łączną kwotę 659 zł.  

3. Obliczono kwotę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli  za 2017 
rok.                                                                        
Wysokość średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach  awansu 
zawodowego  przedstawia się następująco: 

nauczyciele  stażyści                2.884,62 zł                                                                       
nauczyciele  kontraktowi                         3.222,95 zł                             
nauczyciele  mianowani                        51.407,99 zł                                
nauczyciele  dyplomowani                      78. 818,38 zł 

Razem:                       136.333,94 zł plus 26.653,29 zł – składka ZUS 
zapłacona przez pracodawcę                                  

        Ogółem  :         162.987,23 zł 

 
W ciągu roku szkolnego zostaną podjęte działania zmierzające do zminimalizowania 
kosztów ponoszonych na oświatę. 
 
Inwestycje i przetargi 

1. Podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na 
dofinansowanie projektu pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w gminie Gnojno” w ramach RPOWŚ. 
 
2. W dniu 30 listopada 2017 r. dokonano odbioru końcowego robót polegających na 
przystosowaniu budynku byłej szkoły w Janowicach Poduszowskich na potrzeby 
utworzenia Dziennego Domu „Senior+”. Placówka rozpoczęła swoją działalność pod 
koniec grudnia ub. roku.  
 
3. W dniu 20 grudnia 2017 r. komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert złożonych 
w ramach powtórnego ogłoszenia postępowania na realizację zadania pn. „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnojno i Glinka wraz z 

przebudową oczyszczalni ścieków”.  
W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Jedna od firmy „INSMONT” z 
Połańca, która zaoferowała cenę brutto wynoszącą 5.050.380,00 zł, natomiast druga  
od firmy „WOD-GAZ” z Solca Zdroju. Cena drugiej oferty wynosi 6.880.000,00 zł 
brutto. 
Zamawiający podał, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 
4.103.624,00 zł. 
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Różne 

1. 28 grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”. Ceremonia rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym 
św. Jana Chrzciciela w Gnojnie. Po zakończeniu mszy uczestnicy uroczystości wzięli 
udział w zwiedzaniu budynku byłej szkoły w Janowicach Poduszowskich. 
Wyremontowany obiekt będzie służył seniorom,  zapewniając im bogatą ofertę 
kulturalną, prozdrowotną i edukacyjną.  
Kulminacyjny punkt uroczystości odbył w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w 
Raczycach, gdzie na  jubilatów czekały wyróżnienia, poczęstunek i muzyka na żywo. 
W spotkaniu wzięli udział bliscy osób obchodzących diamentowe i złote gody, radni, 
pracownicy urzędu gminy, szkoły oraz zaproszeni goście. 
Pragnę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w jubileuszu. 
 
2. W okresie przedświątecznym dyrekcja Szkoły Podstawowej w Raczycach, Rada 
Sołecka i pani sołtys Helena Frankiewicz, zorganizowały szkolną wigilię. Przy 
wspólnym stole spotkali się wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście. 
Składam serdeczne podziękowania na ręce pani sołtys za podjęcie tak cennej 
inicjatywy. 
 

3. W ramach  funduszu sołeckiego: 
  

 wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Janowice 
Raczyckie i Gnojno; 

 w dniu 13 grudnia 2017 r. podpisano akt notarialny na zakupu działki położonej 
w miejscowości Zofiówka, z przeznaczeniem na plac wiejski; 

 zakupiono altany na place zabaw w miejscowościach Zagrody oraz Rzeszutki. 
 
4.  Wójt Gminy Gnojno wydał 18 zarządzeń, które zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 
5. W okresie między sesjami odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 
 
 

 


