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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 30.12.2014 r. do 29.01.2015 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

1. W miesiącu styczniu 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gnojnie wydał 120 decyzji na zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe 
na dożywianie, zakup posiłków, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. 
 
2. W miesiącu styczniu został złożony wniosek o dofinansowanie projektu 
systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany 
od stycznia  do sierpnia 2015 roku. Po otrzymaniu dotacji zostaną ustalone 
kursy zawodowe dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, rolników. 

Zadania oświatowe 

1. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gnojnie biorący udział w 
Międzynarodowych Biegach Sylwestrowych w Szydłowie zajęli drużynowo VI 
miejsce a indywidualnie – III miejsce. 

2.W dniu 8 stycznia 2015 r. uczniowie z klas VI  Szkoły Podstawowej w 
Raczycach i w Gnojnie  przystąpili do próbnego sprawdzianu z Operonem. 
Zgodnie z nową formułą sprawdzian składał się z dwóch części: części 
pierwszej obejmującej wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z 
matematyki i części drugiej obejmującej wiadomości i umiejętności z języka 
angielskiego.  Wyniki zostały wprowadzone do systemu. Szkoły otrzymają 
raport 02 marca 2015 r. 

3. Gmina Gnojno przystąpiła do projektu powszechnej nauki pływania „Umiem 
pływać” organizowanego przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w 
Kielcach dla dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych. Z nauki pływania 
skorzysta 30 uczniów. 

Inwestycje i przetargi 

1. W dniu 20.01.2015 r Gmina Gnojno ogłosiła postępowanie przetargowe w 
trybie przetargu nieograniczonego, celem udzielenia zamówienia publicznego w 
ramach realizacji zadania pn.: „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 
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na terenie gminy Gnojno”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie 64 
szt. kompletnych instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z 
podłączeniem do budynków w technologii SBR (Sekwencyjny Reaktor 
Biologiczny). Podpisano wstępne deklaracje na wykonanie instalacji w 
miejscowościach: Falki 8 szt., Janowice Poduszowskie 20 szt., Janowice 
Raczyckie 18 szt., Jarząbki 2 szt., Poręba 5 szt., Pożogi 1 szt.,  Ruda 1 szt., 
Rzeszutki 5 szt., Wólka Bosowska 1 szt., Zagrody 3 szt. Realizacja inwestycji 
jest współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Intensywność dofinansowania to poziom 75 % kosztów 
kwalifikowalnych zadania, przy czym podatek VAT jest kosztem 
niekwalifikowalnym, zatem realne dofinansowanie kształtuje się na poziomie 52 
%.  
 
2. Trwają prace w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej 
na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach 
powiatu buskiego i pińczowskiego”. Na chwilę obecną jest wykonanych 101 
projektów na 152 podpisane umowy. W dniu 19.01.2015 r. Gmina Gnojno 
wystąpiła do Lidera projektu o zmianę zakresu rzeczowego realizacji projektu, 
to jest zwiększenia liczby instalacji montowanych na domach prywatnych w 
gminie Gnojno o 29 szt.  
 
3. W miesiącu styczniu do instytucji zarządzających Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Świętokrzyskiego złożone zostały sprawozdania i ankiety 
monitorujące z projektów zrealizowanych w poprzednich latach. Są to 
obowiązki wynikające z podpisanych umów przyznania pomocy. 
 

4. W dniu 07.01.2015 r. do Pełnomocnika Wojewody ds. Usuwania Skutków 
Klęsk Żywiołowych złożone zostały propozycje zadań do dofinansowania 
związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na 2015 rok. W 
załączniku znalazło się pięć odcinków dróg gminnych uszkodzonych w latach 
2012-2014 w wyniku wystąpienia klęski nawalnego deszczu. 
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Różne 

 

1. Zakończono postępowanie przetargowe dotyczące wykonania zadania pn. 
„Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 
Gnojno”. W postępowaniu złożono 2 oferty. W wyniku ich oceny wybrano 
ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „ZIELIŃSKI” Zbigniew 
Zieliński za cenę brutto 224.820,00 zł. Umowa obowiązuje do dnia 30.06.2016 
roku. 
 
2. W miesiącu styczniu podpisano umowę na odśnieżanie dróg gminnych w 
roku 2015. W wyniku złożonych ofert oraz przeprowadzonych negocjacji 
wybrana została oferta firmy „Perfekt –bruk” Grzegorz Stróż za cenę 110,70 zł 
brutto za 1 km odśnieżania. 
   

3. Wójt Gminy Gnojno wydał 8 zarządzeń, które zostały opublikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
4. W okresie między sesjami odbyło się 1 posiedzenie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
5. Gmina Gnojno zamierza przystąpić do Lokalnej Grupy Działania 
funkcjonującej obecnie pod nazwą STOWARZYSZENIE „G5”. 
 
6. Czynione są starania w sprawie przystąpienia gminy do międzynarodowego 
projektu, w ramach którego będą organizowane m.in. wyjazdy studyjne dla 
wybitnie uzdolnionej młodzieży. 
 

 

 


