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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 29.03.2018 r. do 24.05.2018 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

1. Od 29 marca do 24 maja 2018 r. wydano 91 decyzji na zasiłki okresowe, zasiłki 
celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na dożywianie, zasiłki stałe, świadczenia 
rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze. 
 
2. W kwietniu br. wydano  IV paczkę żywnościową dla 780  osób w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program jest współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  
Kontynuacja programu nastąpi w okresie jesiennym. 

Zadania oświatowe 

1. 30 uczniów ze szkół podstawowych w Gnojnie, Raczycach, Balicach i Jarząbkach 
uczestniczy w programie „Umiem pływać”. Organizatorem zajęć jest Wojewódzki 
Związek Sportowy w Kielcach. Gmina zapewnia bezpłatny środek transportu i opiekę 
wychowawcy. 

2. W dniach 23 – 27 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Gnojnie odbył się VI 
Szkolny Tydzień Profilaktyki. Celem zajęć było promowanie wśród uczniów 
zdrowego trybu życia, aktywności ruchowej, uświadomienie zagrożeń wynikających 
ze stosowania używek oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości.  
W ostatnim dniu obchodów Tygodnia Profilaktyki zwycięzcom Biegu o Puchar 
Dyrektora Szkoły oraz laureatom konkursu wiedzy o zdrowiu wręczono nagrody 
ufundowane przez Wójta Gminy. Oprócz tego wszyscy uczniowie otrzymali opaski 
odblaskowe. 
 
3. 3 maja br. w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie wręczono nagrody i 
wyróżnienia laureatom konkursu Mała Nagroda Literacka na stworzenie własnej 
książki oraz napisanie bajki lub baśni. 
Wśród wyróżnionych dzieci z całej Polski, w kategorii wiekowej 7 – 13 lat, znalazła 
się uczennica kl. I Szkoły Podstawowej w Gnojnie, która stworzyła własną książkę pt. 
„Magiczna przemiana”.  
Laureatce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
 
4. W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie 31 uczniów ze 
wszystkich szkół naszej gminy rywalizowało o zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii. 
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Uczniowie pisali dyktando w dwóch grupach wiekowych: młodszej ( klasy IV – VI) i 
starszej (klasa VII i oddziały gimnazjalne). Najwięcej punktów uzyskały dwie 
uczennice. Jedna z  III klasy gimnazjum a druga z VI klasy Szkoły Podstawowej w 
Gnojnie.  
 
5. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Raczycach wzięli udział w Otwartych 
Mistrzostwach Gór Świętokrzyskich w zapasach i zajęli odpowiednio: 1 miejsce w 
kategorii 35 kg, 2 miejsce w kategorii 30 kg i 3 miejsce w kategorii 40 kg. 
W Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Andrzeja Grubby zajęli 3 miejsce, natomiast w 
Świętokrzyskim Festiwalu Piłki Ręcznej uczniowie klasy III zajęli 4 miejsce. 
 
6. Uczennica Szkoły Podstawowej w Balicach zajęła 2 miejsce w Gminnym Konkursie 
Recytatorskim. Inna uczennica z tej szkoły w Powiatowych Biegach Przełajowych w 
Busku-Zdroju zajęła 3 miejsce w biegu na 300 m  
 
Inwestycje i przetargi 

 

1. W dniu 26 kwietnia 2018 r. podpisane zostały umowy na wykonanie robót 
termomodernizacyjnych dwóch budynków użyteczności publicznej w ramach 
realizacji projektu pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Gnojno”. Umowy podpisano na wykonanie robót w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach oraz budynku Ośrodka Zdrowia w Balicach. 
Są to dwa spośród czterech planowanych do termomodernizacji budynków.  
Wykonawcą robót budynku Ośrodka Zdrowia w Balicach jest firma: Usługi 
Remontowo-Budowlane, Paweł Kmiecik, Falki 9, 28-114 Gnojno za cenę  brutto  
349.529,16 zł, natomiast budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach jest 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUDOSKAR”, Dariusz Piwowarski,  
Rzeszutki 3a, 28-114 Gnojno za cenę  brutto  192.121,50 zł. Termin wykonania robót - 
do 14 sierpnia 2018 roku. 
 
2. Na ukończeniu są prace budowlane realizowane w ramach projektu pn. „Budowa 
oraz przebudowa infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej w miejscowościach Gnojno, 
Balice i Gorzakiew”. 
Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach  
Strategii Rozwoju Lokalnego Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie”. 
Odbiór końcowy robót zaplanowano na 25 maja 2018 r. Wykonawcą robót jest firma: 
Usługi Remontowo – Budowlane, Paweł Kmiecik, Falki 9, 28-114 Gnojno. Koszt 
wykonania zadania opiewa na kwotę 227 926,87 zł brutto. 
 
3. Firma realizująca zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
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miejscowościach Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków” 
przygotowała dokumenty, które należy złożyć w starostwie powiatowym celem 
zgłoszenia robót i uzyskania pozwolenia na budowę dla robót polegających na 
przebudowie i remoncie oczyszczalni ścieków w Gnojnie.  Inwestycja jest realizowana 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Dokumenty zostaną złożone w najbliższych 
dniach. 
 
4. Rozpisany został przetarg nieograniczony na wykonanie zadań: „Przebudowa 

drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 806 i 803 w miejscowości Raczyce od km 

0+000 do km 0+828 ”, „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 488/4 i 

490 w miejscowości Glinka od km 0+000 do km 0+439”. Są to zadania związane z 
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły na terenie naszej gminy w 
poprzednich latach. Gmina Gnojno otrzymała promesę Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, która gwarantuje dofinansowanie zadań w wysokości 284 000,00 zł. 
W terminie składania wpłynęło 5 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną 
przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Staszowie. Cena oferty – 361.701,30 zł 
brutto. 
 
Różne 

1. W ramach  funduszu sołeckiego: 
- zlecono: 

 rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Balice, Grabki Małe, 
Zawada 

 wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego w 
miejscowościach: Maciejowice, Gorzakiew, Pożogi; 

- zamówiono: 

 urządzenia zabawowe na plac zabaw w miejscowości Bugaj 

 zestaw ogrodowy, tj. ławki i stół, na plac przed Domem Seniora w Janowicach 
Poduszowskich oraz pod altanę w Raczycach; 

- trwa wywóz kruszywa na drogi gminne. 
 
2.  Wójt Gminy Gnojno wydał 9 zarządzeń, które zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 
3. W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 


