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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI  W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od dnia 31. grudnia 2013 r. do 30. stycznia 2014 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
1. W 2013 roku GOPS przyznał świadczenia dla 386 rodzin z terenu naszej gminy w 
ramach zadań własnych i zleconych. 
 
2. Zostały przeprowadzone 704 wywiady środowiskowe. Łącznie wydano 1260 
decyzji na kwotę 2.694.086,00 zł (kwota ta obejmuje wypłaty zasiłków stałych, 
okresowych, celowych, specjalnych celowych, usługi opiekuńcze, opłaty za domy 
pomocy społecznej, opłaty za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki rodzinne oraz zasiłki z 
funduszu alimentacyjnego). 
 
3. W 2013 roku został zakończony projekt systemowy realizowany przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej, z którego skorzystało 10 osób bezrobotnych. W ramach kursu 
technolog robót wykończeniowych w budownictwie zostały wyremontowane 
pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (położono posadzki, 
wymieniono drzwi wraz z ościeżnicami oraz pomalowano pomieszczenia). 
 
4. Z dniem 1 stycznia 2014 roku jednemu pracownikowi Ośrodka powierzone zostały 
obowiązki referenta ds. świadczeń rodzinnych. Został również zatrudniony na ½ etatu 
pracownik ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ww. pracownicy są zatrudnieni 
w ramach zadań zleconych, bez ponoszenia kosztów własnych. 
 
Zadania oświatowe 

 
Corocznie organ prowadzący szkoły przeprowadza analizę poniesionych wydatków na 
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz 
średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 100%, 
nauczyciela kontraktowego – 111%, nauczyciela mianowanego – 144%, nauczyciela 
dyplomowanego – 184% kwoty bazowej, określanej corocznie w ustawie budżetowej. 
W przypadku nieosiągnięcia w danym roku wysokości średnich wynagrodzeń organ 
prowadzący szkołę ustala różnicę między wydatkami faktycznie poniesionymi na 
wynagrodzenia nauczycieli a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jeśli wynagrodzenie wypłacone 
nauczycielom w danym roku było niższe niż wynagrodzenie średnie zagwarantowane 
w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela – organ prowadzący szkołę wyznacza kwotę 
niedopłaty tego wynagrodzenia w podziale na stopnie awansu zawodowego. Kwota 
niedopłaty jest wypłacana w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego. Nasza 
gmina poniosła z tego tytułu koszty na wypłatę jdu w wysokości 120 985,89 zł. 
Wypłata dla poszczególnych stopni awansu zawodowego przedstawia się następująco: 
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- nauczyciele stażyści  126,80 
- nauczyciele kontraktowi      0,00 
- nauczyciele mianowani       26 360,96 
- nauczyciele dyplomowani     74 746,39 
Koszty wypłaconego w dniu 31 stycznia 2014 r. jednorazowego dodatku 
uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2013 wyniosły 120.985,89 zł. 
Kwota ta jest niższa o 31.453,68 zł od kosztów z ubiegłego roku (dot. wypłat za rok 
2012).                                     
 
Inwestycje i przetargi 

 

1. W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich dla Lokalnej 
Grupy Rybackiej „Świętokrzyski Karp” złożono wniosek aplikacyjny o przyznanie 
pomocy na zadanie pn.: „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Janowicach 
Raczyckich wraz z rewitalizacją terenu wokół budynku”.  Wnioskowana operacja 
otrzymała 34,92 punktu i znajduje się na 2 miejscu listy rankingowej projektów 
wybranych do dofinansowania. W zakres prac wchodzi przebudowa budynku i 
rewitalizacja terenu wokół budynku.  
 
2. W dniu 23 stycznia 2014 r. podpisano umowę z firmą HATTBUD Grabka Andrzej 
Niemścice 36, 28-200 Staszów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: 
„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raczycach celem utworzenia Centrum Aktywności 
Lokalnej”. W tym samym dniu przekazano wykonawcy dokumentację projektową i 
teren budowy. 
 
3. Wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne, o wartości szacunkowej poniżej 
14 000 euro, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn.: „Opracowanie 
projektów wraz z dokumentacją kosztorysową przebudowy dróg gminnych na terenie 
Gminy Gnojno”. Postępowaniem objęto następujące odcinki dróg: 
- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na działkach 

geodezyjnych nr 375 i 353 w miejscowości Janowice Raczyckie i nr 480 w 

miejscowości Maciejowice; 

- przebudowę drogi gminnej Nr 323021 T Glinka-Wola Bokrzycka od km 0+000 

do 1+030 oraz od km 1+030 do km 1+830; 

- przebudowę drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa Gorzakiew na 

działkach ewidencyjnych nr 600 i 601; 

- przebudowę drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa Gorzakiew na 

działkach ewidencyjnych nr 621 i 622; 

- przebudowę drogi gminnej Jarząbki-Wola Zofiowska na działce ewidencyjnej 

nr 396 od km 0+000 do km 0+695; 

- przebudowę drogi gminnej w obrębie sołectwa Kostera na działce ewidencyjnej 

nr 560; 

- przebudowę drogi gminnej położonej na działce geodezyjnej nr 563 w 

miejscowości Kostera od km 0+000 do km 0+440; 
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- przebudowę drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa Maciejowice na działce 

ewidencyjnej nr 476; 

- przebudowę drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa Pożogi na działce 

ewidencyjnej nr 260 i nr 386. 

 
4. W dniu 20.01.2014 r. złożono wniosek do LGD „Białe Ługi” w ramach działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”. Celem projektu 
jest wypromowanie produktu lokalnego charakterystycznego dla obszaru gminy 
Gnojno. W ramach projektu planowane jest zorganizowanie imprez plenerowych w 
dniach 25 maja i 15 sierpnia br. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 20.000 zł. 
 
5. Zgodnie z uchwałą nr XXX/320/13 Rady Powiatu z dnia 26 września 2013 roku w 
sprawie zaliczenia drogi Bugaj – Kostera do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej 
przebiegu na terenie powiatu buskiego - w dniu 31.12.2013 r. Gmina Gnojno 
podpisała z Zarządem Powiatu w Busku -Zdroju protokół przekazania wymienionego 
odcinka drogi. 
 
Różne 
 
1.Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. nabyto nieodpłatnie 
z mocy prawa własności, działki nr ewid. 675/27, 675/28 o łącznej powierzchni 0,84 
ha, położone w obrębie Gnojno (działki bloku DPS).  
 
2.  Na bieżąco przekazywane są wnioski spływające od rolników do Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Kielcach o udzielenie kredytów 
preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych 
poszkodowanych nawalnym deszczem oraz gradem. 
 
3. Rozpoczęto realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok. Trwa 
kompletowanie dokumentacji dotyczącej remontu figurek, przygotowywana jest 
procedura w sprawie zakupu działek w Jarząbkach oraz ogłoszenia przetargu na zakup 
kruszywa. 
 
4. W lutym br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie oświetlenia ulicznego w 
następujących miejscowościach:  Bugaj, Grabki Małe, Raczyce, Ruda. 
 
5. W dniu 10.01.2014 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Ośrodków Zdrowia. 
Tematem spotkania była termomodernizacja tych obiektów. Wszyscy obecni odnieśli 
się pozytywnie do przedmiotowej inwestycji. 
 
6. Trwają prace remontowe w budynku Urzędu Gminy. 
 
7. Z dniem 1 stycznia 2014 r. pani Barbara Czarnecka – podinsp.. ds. obsługi rady -
prowadzi dodatkowo sprawy związane z promocją gminy.  
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8. Odbyło się jedno posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


