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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 26.06.2018 r. do 21.08.2018 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Od 26 czerwca do 21sierpnia 2018 roku wydano 53 decyzje na zasiłki okresowe, 
zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na dożywianie, zasiłki stałe.   
 
2. Od  1 lipca do 21 sierpnia br. wpłynęło 270 wniosków o świadczenie „Dobry Start”. 
Do tej pory w ramach programu wypłacono rodzinom 102.300,00 zł. 
 
3. Od 1 sierpnia 2018 r. można składać w wersji papierowej wnioski o świadczenia: 
rodzinne, wychowawcze 500+, z funduszu alimentacyjnego i świadczenie „Dobry 
start”.  
 
4 W omawianym okresie wydano 4 Karty Dużej Rodziny. 

Zadania oświatowe 

1. W dniach od 16 do 29 sierpnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Gnojnie 
prowadzone są zajęcia w ramach półkolonii, w których uczestniczy 30 uczniów z klas 
I-III. Dzieci przebywające na półkoloniach mają zapewnioną opiekę wychowawców, 
pełne wyżywienie i liczne atrakcje, w tym wyjazdy na basen. 

2. Pozytywnie rozpatrzono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Szkolne 
Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”.  
W ramach realizacji projektu Szkoła Podstawowa w Gnojnie zostanie do końca tego 
roku wyposażona w 25 stanowisk komputerowych, natomiast Szkoła Podstawowa w 
Raczycach otrzyma 20 takich stanowisk. 
Na to zadanie gmina otrzyma 109.702,50 złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. 
Kwota wkładu własnego wyniesie 36.567,50 zł.  
W lipcu br. podpisano umowę na realizację ww. zadania.   
 
3. We wszystkich szkołach na terenie gminy trwają prace remontowe. 
 
Inwestycje i przetargi 

 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnojno i Glinka wraz z 

przebudową oczyszczalni ścieków. 
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a) Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej 
osiągnęło stopień zaawansowania wynoszący około  90%. Obecnie najważniejsze jest 
zawarcie porozumienia z właścicielami terenu, na którym zaplanowano posadowienie 
pompowni ścieków, w sprawie wykupu działek o wymiarach około  5 x 5 m.  Jeśli do 
porozumienia nie dojdzie, prace nie będą mogły być kontynuowane.  
Ponieważ budowa sieci kanalizacyjnej jest dla naszej gminy inwestycją strategiczną, 
zrobimy wszystko aby dojść do porozumienia i wykupić działki od właścicieli za 
rozsądną cenę. 
 
b) 2 sierpnia br. został złożony wniosek wraz z dokumentacją projektową na budowę i  
przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gnojno. Po uzyskaniu 
decyzji o pozwoleniu na budowę wykonawca przystąpi do realizacji robót. 
  
2. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 726 i 736/1 w miejscowości 

Gnojno. 

Na wymienionym odcinku drogi wykonana została podbudowa plus warstwa wiążąca. 
Realizacja inwestycji zaawansowana w 80%. Do wykonania została warstwa ścieralna 
z betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy. 
 
3. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 74, 791 i 101 w 

miejscowości Zawada.   

Wykonano podbudowę na całym odcinku plus warstwę wiążącą oraz ścieralną z masy 
bitumicznej asfaltowej. Pozostało jeszcze wykonanie poboczy.  

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnojno. 

 
Zadanie będzie nosić nazwę: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Gnojno – 

Osiedle – Kały oraz Gnojno – Osiedle w miejscowości Gnojno”. Zlecono 
wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację tej inwestycji. 
Gmina zamierza złożyć wniosek aplikacyjny na dofinansowanie zadania w 2019 roku 
w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

5. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie 

Gnojno. 

Prace termomodernizacyjne w budynkach: OSP i Ośrodka Zdrowia w Balicach są na 
ukończeniu. Podpisana została umowa na wykonanie termomodernizacji budynku 
Ośrodka Zdrowia w Raczycach. Nie będzie natomiast termomodernizacji budynku 
Ośrodka Zdrowia w Gnojnie, ponieważ nie wszyscy właściciele lokali wyrazili zgodę 
na partycypowanie w kosztach remontu. Biorąc pod uwagę liczbę przyjmowanych 
pacjentów w tym ośrodku i liczbę zatrudnionych lekarzy, jest to sytuacja ze wszech 
miar niekorzystna. Decyzja o sprzedaży mieszkań była jedną z najgorszych. Zamiast 
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na tej transakcji zarobić, gmina straciła szansę na termomodernizację i 
dofinansowanie.  
 
6. Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy 

Gnojno. 

Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania. W 
najbliższym czasie nastąpi podpisanie umów z mieszkańcami, przygotowanie i 
przeprowadzenie postępowania przetargowego, celem wyłonienia wykonawcy OZE w 
systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Przed ogłoszeniem przetargu zostanie 
zorganizowane spotkanie z mieszkańcami, którzy wyrazili chęć zamontowania 
solarów i paneli fotowoltaicznych, na temat kosztów montażu tych urządzeń. 

7. Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 806 i 803 w miejscowości Raczyce. 

Wykonano podbudowę oraz nawierzchnię bitumiczną, pozostało utwardzenie 
poboczy, umocnienie rowu i roboty wykończeniowe. Nie ma zagrożenia terminu 
wykonania inwestycji. 

8. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 488/4 i 490 w miejscowości 

Glinka. 

Roboty są w trakcie realizacji. Poszerzono jezdnię a teraz trwa wykonywanie 
podbudowy. 

Różne 

1. W dniu 29 czerwca br. odbył się I ustny nieograniczony przetarg dotyczący 
sprzedaży dwóch działek budowlanych położonych w miejscowości Gnojno. W 
wyniku przetargu została sprzedana jedna działka nr ewid. 1189 za cenę 17.761,20 zł. 
 
2. „Gmina Gnojno na co dzień i od święta”. Pod takim hasłem w sobotę,  21 lipca br., 
odbył się festyn na placu przy Szkole Podstawowej w Balicach. Podczas imprezy 
została uroczyście otwarta Scena Muzyczna, na patrona której wybrano 
niezapomnianą kapelę Wacława Sochy. Pogoda dopisała, a z oferowanych tego dnia 
atrakcji skorzystały całe rodziny.  
W dniu 19 sierpnia br. podobna impreza została zorganizowana na boisku sportowym 
w Gnojnie.  
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z LGD „Królewskie Ponidzie” dzieci podczas 
festynów mogły do woli korzystać z darmowych atrakcji: poczęstunku, dmuchanych 
zjeżdżalni i malowania buziek. Natomiast dorośli mogli się bawić do późnych godzin 
nocnych przy dźwiękach orkiestry.  
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Bez względu na wiek, wszystkim dopisywały świetne humory.  
Wielkie podziękowania składamy wszystkim osobom, które pomogły w organizacji 
imprez i wzięły w nich udział. 
 
3.  Wójt Gminy Gnojno wydał 10 zarządzeń, które zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 
4. W okresie między sesjami odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 


