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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 30.01.2018 r. do 29.03.2018 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

1.Od stycznia do marca 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. Od 29 grudnia 2017 r. w Janowicach Poduszowskich działa Dzienny Dom Pobytu 
„Senior+”. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 
17:00. Dom dysponuje 15 miejscami dla osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych 
zawodowo i świadczy następujące usługi: 
- socjalne, w tym gorący posiłek, 
- edukacyjne, 
- aktywności ruchowej lub kinezyterapii, 
- sportowo-rekreacyjne, 
- aktywizujące społecznie, 
- terapii zajęciowej. 
W Domu Seniora zatrudnione są 3 opiekunki na podstawie umowy zlecenia w 
wymiarze 20 godzin tygodniowo oraz fizjoterapeuta w wymiarze 10 godzin 
tygodniowo.  
Roczna kwota dofinansowania do placówki w ramach programu wynosi 53.997,24 zł, 
co stanowi 40% kosztów. Pozostałe 60 % stanowi wkład własny gminy, wynoszący 
80.995,86 zł.  
Utworzony Dom Dziennego Pobytu świetnie spełnia swoją rolę, udzielając wsparcia 
seniorom  i  osobom niepełnosprawnym. 
 
3. W marcu br. wydano trzecią paczkę żywnościową dla 780 osób w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Kolejna paczka będzie wydawana w 
maju. Podprogram 2017 zakłada, że każda zakwalifikowana osoba otrzyma 4 paczki, 
czyli około 50 kg żywności. 
 
Zadania oświatowe 

1. Uczennica klasy III gimnazjum została laureatką konkursu języka rosyjskiego. 

2. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gnojnie zajęli odpowiednio 1, 3 i 5 miejsce w 
Gminnym Konkursie Wiedzy Pożarniczej. Drugie miejsce przypadło uczennicy ze 
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Szkoły Podstawowej w Raczycach, natomiast 4 miejsce – uczennicy klasy V ze 
Szkoły Podstawowej w Jarząbkach.  
Uczniowie, którzy uplasowali się na miejscach 1 – 5, będą reprezentować naszą gminę 
w konkursie powiatowym. 
 
3. Uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Gnojnie zajęła 5 miejsce, w biegu na 470 
m, w finale Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego w Biegach Przełajowych w 
Połańcu. 
 
4. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Raczycach zajęli 2 miejsce w Turnieju Piłki 
Ręcznej o Puchar Wójta Gminy Rytwiany oraz 4 miejsce w wojewódzkim półfinale 
szkolnych rozgrywek w koszykówkę. 
W Otwartych Mistrzostwach Gór Świętokrzyskich w zapasach zajęli odpowiednio: I 
miejsce – waga 35 kg, II miejsce – waga 30 kg, III miejsce – waga 40 kg. 
 
5. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gnojnie odwiedzili Międzynarodowe Targi 
Techniki Rolniczej, który odbyły się od 16 do 18 marca br. w Kielcach. 
Targi Agrotech w Kielcach to źródło najnowszej wiedzy technologicznej i informacji. 
Na targach prezentuje się około 800 firm z 24 krajów świata. Najnowsze pojazdy,  
maszyny, nawozy oraz środki ochrony roślin prezentowane są przez największe 
przedsiębiorstwa z całego globu. 
Ponieważ nasza gmina jest typowo rolnicza, młodzież z naszej szkoły, biorąc udział w 
tak prestiżowych targach, zdobywa nowe doświadczenia. 
 
Inwestycje i przetargi 
 

1. W dniu 12.03.2018 r. został ogłoszony przetarg  nieograniczony na wykonanie 
zadania publicznego pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Gnojno”. Przetarg ogłoszono na wykonanie robót 
termomodernizacyjnych dwóch budynków użyteczności publicznej, tj. budynku 
ośrodka zdrowia w Balicach oraz budynku OSP w Balicach. Zadanie inwestycyjne jest 
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 
Województwa Świętokrzyskiego.  
Dopóki nie zostanie rozstrzygnięta kwestia dotycząca partycypacji mieszkańców w 
kosztach,  budynki ośrodków zdrowia w Gnojnie i Raczycach nie będą remontowane. 
 
2. OSP w Gnojnie we współpracy z Gminą Gnojno realizuje zadanie inwestycyjne pn. 
„Budowa oraz przebudowa infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej w 
miejscowościach Gnojno, Balice i Gorzakiew”.  
Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach  
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Strategii Rozwoju Lokalnego Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie”. 
Operacja obejmuje swym zakresem budowę dwóch muszli koncertowych  wraz z 
przylegającymi budynkami gospodarczymi w miejscowościach Gnojno i Balice oraz 
wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Gorzakwi z wymianą 
pokrycia dachowego. Wykonawcą robót, wyłonionym w oparciu o zasadę 
konkurencyjności, jest firma: Usługi Remontowo – Budowlane, Paweł Kmiecik Falki 
9, 28-114 Gnojno. Koszt wykonania zadania wynosi 227.926,87 zł brutto.  
 

3. Trwają prace projektowe na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni 

ścieków”. Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Przewidywany termin zakończenia zadań będących przedmiotem umowy to: 
31.03.2019 r. Wykonawcą prac jest firma „INSMONT” Edward Bąk, ul. Wyzwolenia 
5, 28-230 Połaniec. Koszt wykonania robót opiewa na kwotę 5.050.380,00 zł brutto. 
Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
Różne 

1. W dniu 8 lutego br. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Dziennego Domu 
Seniora w Janowicach Poduszowskich. Z tej okazji odbyła się msza święta w kościele 
parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Gnojnie. To niecodzienne wydarzenie 
zaszczycili swoją obecnością: pani wojewoda Agata Wojtyszek, senator RP Jacek 
Włosowicz, doradca Jarosława Gowina - Renata Janik, pełnomocnik posła Michała 
Cieślaka – Wojciech Radomski, wicestarosta buski Stanisław Klimczak, 
przewodniczący buskich struktur PiS Jan Bartosik, radni gminy Gnojno, pracownicy 
GOPS w Gnojnie, wykonawca inwestycji Paweł Kmiecik, uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Gnojnie oraz seniorzy przebywający w placówce. 
Dzienny Dom Seniora został utworzony i wyposażony w ramach Rządowego 
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Całkowity koszt zadania 
wyniósł 367.879,86 zł. Blisko 275.000 zł, czyli 74% tej kwoty, stanowi dotacja z 
budżetu państwa. Wkład gminy Gnojno to nieco ponad 93.000 złotych. Wewnątrz i na 
zewnątrz budynku zostały wykonane prace adaptacyjno-budowlane za ponad 300.000 
zł, natomiast wyposażenie placówki kosztowało prawie 68.000 zł. 
To jedna z czterech tego typu placówek w województwie świętokrzyskim. 
Serdecznie dziękuję panu wicestaroście i wszystkim, którzy wzięli udział w tej tak 
ważnej, dla lokalnej społeczności, uroczystości. 
 

2. W lutym i marcu bieżącego roku zawarto dwie umowy w formie aktu notarialnego, 
dotyczące sprzedaży 3 nieruchomości położonych w miejscowości Bugaj. Wartość 
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sprzedanych nieruchomości wynosi 5.188,14 zł. 
 

3. W ramach  funduszu sołeckiego:  
- podpisano umowę na zadanie: „Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego do 

remontów dróg gminnych na terenie Gminy Gnojno w roku 2018”, 
-  oraz zakupiono: 

 2 znaki drogowe ograniczające tonaż do 8 ton, które zostaną ustawione w 
miejscowości Glinka, 

 1 znak drogowy do 1,8 tony, które będzie ustawiony w msc. Wola Bokrzycka, 

  lustro drogowe, które zostanie postawione w msc. Gnojno. 
 

4.  Wójt Gminy Gnojno wydał 6 zarządzeń, które zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 
5. W okresie między sesjami odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 


