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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 24.05.2018 r. do 26.06.2018 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

1. Od 24 maja do 26 czerwca 2018 r. wydano 151 decyzji na zasiłki okresowe, zasiłki 
celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na dożywianie, zasiłki stałe, świadczenia 
rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze.  
 
2. Caritas Diecezji Kieleckiej od stycznia tego roku realizuje projekt pn. „Nowy 
wymiar życia”. Od maja br. we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej poszukuje osoby chętne do udziału w tym przedsięwzięciu. W ramach 
projektu oferowana jest pomoc w opiece nad osobą niesamodzielną, starszą, 
niepełnosprawną w miejscu jej zamieszkania. Usługi dla osób z kryterium 
dochodowym wynoszącym 951,00 zł  świadczone są nieodpłatnie, natomiast osoby z 
kryterium dochodowym  powyżej 951,00 zł ponoszą odpłatność w kwocie 5,00 zł za 1 
godzinę usługi. Obecnie z tej formy pomocy z terenu naszej gminy korzysta 3 osoby. 
W ramach projektu 1 osoba bezrobotna została zatrudniona na podstawie  umowy o 
pracę. 
 
3. PCPR w Busku-Zdroju realizuje projekt pn. „Rodzina Wspólna Troska”, w ramach 
którego  oferowane są usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących, niepełnosprawnych 
oraz niesamodzielnych. Do tej pory chęć udziału w projekcie wyraziły dwie osoby. 
Usługi dla tych osób będą świadczone od października 2018 r.  
Wszystkie osoby zainteresowane taką formą pomocy prosimy o zgłaszanie się do 
GOPS w Gnojnie. 
 
4. Od 1 lipca 2018 r. wnioski o świadczenia „Dobry start”, świadczenie wychowawcze 
500+, świadczenia rodzinne oraz  świadczenia z funduszu alimentacyjnego można 
składać w wersji elektronicznej. Wnioski w wersji papierowej będzie można składać 
od  sierpnia br. 

Zadania oświatowe 

1. W dniach od 18 do 20 kwietnia 2018 r. odbył się egzamin gimnazjalny, który 
składał się z 3 części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka 
obcego nowożytnego. Gmina Gnojno zajęła 8 miejsce w powiecie buskim. 

2. W dniu 24 maja br. w Gimnazjum w Gnojnie odbył się X Szkolny Dzień 
Europejski. Celem imprezy jest m.in. poznanie kultury, obyczajów i życia innych 
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narodów, poszerzenie wiadomości o państwach europejskich oraz wspólna zabawa. W 
tym roku uczniowie zaprezentowali: Włochy, Niemcy, Grecję, Hiszpanię, Francję i 
Polskę. 

3. W dniu 14 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Gnojnie odbył się konkurs na 
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Balicach i dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Jarząbkach. 
Zgodnie z protokołami z posiedzenia komisji konkursowej i wydanymi zarządzeniami 
nr 27/18 i 28/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów, 
dyrektorem Szkoły Podstawowej w Balicach została Pani Jadwiga Bezak, natomiast 
dyrektorem Szkoły Podstawowej w Jarząbkach została Pani Anna Janicka. 
 
4. W czerwcu br. wypłacono stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów spełniających 
warunki określone w ustawie o systemie oświaty. Stypendium szkolne otrzymało 99 
uczniów na łączną kwotę 16.659 zł, natomiast zasiłki szkolne otrzymało 2 uczniów na 
kwotę 440 zł.  
 
5. We wszystkich szkołach na terenie gminy odbyły się uroczystości związane z 
zakończeniem roku szkolnego 2017/2018. 
 
Inwestycje i przetargi 
                  

1. W dniu 12 czerwca 2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w ramach projektu 
pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Gnojno”. Przedmiotem postępowania przetargowego jest wykonanie 
termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Raczycach. Termin składania ofert 
do 27.06.2018 r. 
Udało się porozumieć z dwoma właścicielami mieszkań, którzy wyrazili zgodę na 
partycypację w kosztach remontu, z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości 40%. 
Ośrodek Zdrowia w Gnojnie nie będzie remontowany, ponieważ  nie wszyscy 
właściciele lokali przystali na pokrycie części kosztów. 
 
2. Złożone zostały odpowiednie dokumenty przed podpisaniem umowy z Wojewodą 
Świętokrzyskim na dofinansowanie 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”. 

 
3. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej odcinka drogi łączącej Kały z 
osiedlem  w Gnojnie. W oparciu o przygotowaną dokumentację planowane jest 



3 

 

złożenie wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi w ramach „Programu 
Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”. 
 
4. Trwa realizacja następujących zadań:  

 przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew.  725, 736/1 w miejscowości 
Gnojno  

 przebudowa drogi gminnej  na dz. ew. nr 74, 791, 101 w miejscowości Zawada,  

 termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Balicach 

 termomodernizacja budynku OSP w Balicach. 
 

5. Na przełomie czerwca i lipca złożony zostanie wniosek obejmujący zgłoszenie 
robót oraz udzielenie pozwolenia na przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w 
Gnojnie. Jeżeli organ nadzoru architektoniczno – budowlanego nie wniesie sprzeciwu, 
prace budowlane będą mogły się rozpocząć w pierwszej połowie sierpnia tego roku. 
 

Różne 

1. W dniu 29 czerwca br. odbędzie się I ustny nieograniczony przetarg dotyczący 
sprzedaży dwóch działek budowlanych położonych w miejscowości Gnojno. 
 
2. W ramach  funduszu sołeckiego:  
- zlecono: 

 wznowienie punktu granicznego w obrębie Gnojno, wspólnego z drogami 
gminnymi nr ewid. 647 i 658 oraz działką nr ew. 656 

 wykonanie dokumentacji projektowej na place zabaw w msc. Ruda i Zofiówka; 
- podpisano: 

 umowę na remont 4 figurek w miejscowości Skadla 

 umowę na rozbudowę placu zabaw w Janowiczach Poduszowskich; 
- zarybiono staw wiejski w Janowicach Poduszowskich 
- odebrane zostały prace dotyczące rozbudowy zadaszenia OSP w Gorzakwi. 
 

    3. 27 maja br. na stadionie im. Orłów Górskiego w Balicach odbyły się gminne 
zawody sportowo-pożarnicze. 1 miejsce zajęła drużyna jednostki OSP w Balicach, 
która będzie reprezentować gminę Gnojno w zawodach powiatowych w Stopnicy. 

 
    4. 11 czerwca 2018 r. na zaproszenie posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gnojnie wraz z nauczycielami i wójtem gminy 
pojechali na wycieczkę do Warszawy. Uczestnicy wycieczki zwiedzili m.in. gmach 
Sejmu, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, obserwowali zmianę warty przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza oraz zatrzymali się na chwilę zadumy pod pomnikiem ofiar 
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katastrofy smoleńskiej. 
 
    5. W niedzielę 17 czerwca br. gościł w Gnojnie Ryszard Terlecki, wicemarszałek 

Sejmu. Wizyta polityka z pierwszych stron gazet wywołała bardzo duże 
zainteresowanie wśród lokalnej społeczności. Podczas otwartego spotkania z 
mieszkańcami, w którym wzięło udział ponad 100 osób, poseł mówił zarówno o 
„wielkiej  polityce”, jak i o sprawach nurtujących zwykłych ludzi. Ryszardowi 
Terleckiemu towarzyszyli: senator Krzysztof Słoń, posłowie Marek Kwitek i Bogdan 
Latosiński, wojewoda Agata Wojtyszek. Obecni również byli liderzy buskich struktur 
Prawa i Sprawiedliwości, z Janem Bartosikiem na czele.  
 Po zakończeniu spotkania z mieszkańcami wicemarszałek złożył kwiaty przed 
Krzyżem Powstania Styczniowego w Wólce Bosowskiej. 
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym spotkaniu – panu 
wicestaroście, radnym, sołtysom, mieszkańcom.  
Przyjazd tak zacnego gościa to dla naszej gminy ogromne wyróżnienie. 
 
6.  Wójt Gminy Gnojno wydał 6 zarządzeń, które zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 
7. W okresie między sesjami odbyło się 1 posiedzenie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 


