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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 21.08.2018 r. do 11.10.2018 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

1. Od 21 sierpnia do 11 października 2018 r. wydano 232 decyzje na zasiłki 
okresowe, zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na dożywianie, 
zakup posiłków dla dzieci w szkole, zasiłki stałe.  
  
2. W wymienionym okresie wypłacono rodzinom 159.300,00 zł świadczeń z 
programu „Dobry Start”, wydano 260 decyzji na świadczenia wychowawcze 
500+ oraz 30 decyzji na świadczenia rodzinne. 
 
3. Realizując zalecenia pokontrolne, z dniem 3 września br. zatrudniono 
asystenta rodziny. Koszty związane z wynagrodzeniem asystenta pochodzą z 
dotacji (67%), natomiast pozostałe 33% stanowi wkład własny gminy. 

4. W dniu 15 października br. zostanie podpisana umowa z Bankiem Żywności 
– Podprogram 2018, zgodnie z którą pomocą objętych zostanie 1 100 osób. 

Zadania oświatowe 

1. 3 września br. naukę w szkołach rozpoczęło 478 uczniów. 

2. Podczas wakacji we wszystkich szkołach na terenie gminy przeprowadzono prace 
remontowe. 

3. W VIII Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej im. Grzegorza Piechny w Balicach I 
miejsce zajęli uczniowie klas 0 – V ze Szkoły Podstawowej w Gnojnie, natomiast w 
kategorii uczniów z klas VI – VIII  I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Raczycach. 
Dziękuję wszystkim , którzy byli zaangażowani w przygotowanie tej niecodziennej 
imprezy. Szczególne podziękowania składam na ręce pana przewodniczącego, który 
był głównym inicjatorem i organizatorem Turnieju.  
 
4. Uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Balicach zdobyła I miejsce w XV 
Międzygminnym Biegu o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica. 
 
5. Ministranci uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Gnojnie, w roku szkolnym 
2017/2018, brali udział w rozgrywkach piłki halowej juniorów. Podczas turnieju nasza 
reprezentacja zajęła 2 miejsce i wywalczyła puchar ks. bp Jana Piotrowskiego. 
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Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w dniu 29.09.2018 r. w trakcie obchodów 
XVIII Diecezjalnego Dnia Ministranta.  
Gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów. 
 
Inwestycje i przetargi 

 

1. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie 

Gnojno. 

Zakończono prace termomodernizacyjne w budynku OSP i budynku Ośrodka Zdrowia 
w Balicach. Protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 27 sierpnia br. Nadal trwają 
prace termomodernizacyjne w budynku Ośrodka Zdrowia w Raczycach. Umowny 
termin zakończenia robót datowany jest na dzień 19.10.2018 r. Budynek Ośrodka 
Zdrowia w Gnojnie zostanie wyłączony z projektu, z powodu braku zgody wszystkich 
właścicieli mieszkań na pokrycie kosztów termomodernizacji.    
Za pieniądze pochodzące z budżetu gminy docieplona zostanie część budynku, w 
której świadczone są usługi rehabilitacyjne. 
           

2. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 726 i 736/1 w miejscowości 

Gnojno i drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 74, 791 i 101 w miejscowości 

Zawada.  

 

Zadania, które były wykonywane w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zostały zakończone i odebrane protokolarnie 
w dniu 5 października 2018 roku. Obecnie trwa końcowe rozliczenie zadań. 
Łącznie w ramach Programu zrealizowano 11 odcinków dróg.  
 
3. Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy 

Gnojno. 

Mimo podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim, nadal istnieją obawy co do 
realizacji projektu. Z indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 
wydawanego przez Biura Krajowej Informacji Skarbowej wynika bowiem, iż gminy 
będą zobowiązane do zapłacenia podatku VAT od dotacji na OZE, w wysokości 23%. 
Nie wszystkie gminy decydują się na pokrycie podatku z własnego budżetu, 
przerzucając ten obowiązek na mieszkańców. To powoduje  z kolei obniżenie realnego 
dofinansowania do ok. 40%. Przy takich warunkach finansowych trudno będzie 
zrealizować ten projekt, gdyż koszt przeciętnej instalacji wyniesie ok. 14 000,00 zł 
brutto. 
Zrobimy wszystko aby ten projekt zrealizować za relatywnie mniejsze pieniądze. 
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4. Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 806 i 803 w miejscowości Raczyce i   

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

Termin wykonania ww. zadań, które są w trakcie realizacji, został przesunięty do 15 
listopada 2018 r.  

5. Uzyskano ekspertyzę z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z której 
wynika, iż w dniach od 10 do 11 sierpnia 2018 r. na terenie gminy Gnojno wystąpiły 
szkody spowodowane nawalnym deszczem. Na tej podstawie będziemy się ubiegać o 
dofinansowanie zadań w zakresie usuwania zniszczeń powstałych w infrastrukturze 
komunalnej. Zgłoszonych zostało 10 odcinków dróg znajdujących się m.in. w msc.: 
Zawada, Pożogi, Gnojno, Grabki – Małe, Gorzakiew, Balice, Glinka.   
        
Różne 

1. 26 sierpnia br. w Balicach odbyły się parafialne uroczystości odpustowo-
dożynkowe. Po uroczystej sumie w miejscowym kościele, mimo padającego deszczu, 
korowód dożynkowy przeszedł na plac znajdujący się przed Sceną Balice. Na Scenie 
zaprezentowano wieńce oraz wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Mnie 
przypadł w udziale niekwestionowany zaszczyt odczytania przesłania od Prezesa Rady 
Ministrów - Mateusza Morawieckiego, skierowanego do rolników i mieszkańców 
gminy Gnojno. Z kolei Jan Bartosik – przewodniczący powiatowych struktur PiS – 
przeczytał list skierowany do uczestników uroczystości przez wojewodę 
świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wicestarosta buski Stanisław Klimczak, 
burmistrz Chmielnika Paweł Wójcik i pani Joanna Majcherczak z buskich struktur PiS. 
O oprawę muzyczną zadbała kapela Tolka Wacha. Tradycyjne melodie ludowe w jej 
wykonaniu podrywały do tańca licznie zgromadzonych przed sceną gości. 
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej podniosłej 
uroczystości.   
 
2. 13 września 2018 r. w sali OSP w Gnojnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, z 
panem Grzegorzem Sochą – Z-cą Prezesa Zarządu na czele, na temat rządowego 
programu „Czyste Powietrze”.  
Podczas spotkania liczna grupa mieszkańców gminy Gnojno dowiedziała się, że 
nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz 
zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych poprzez gruntowną termomodernizację budynków z jednoczesną 
wymianą źródeł ciepła. 
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Wszystkich zainteresowanych programem prosimy o zgłaszanie się w Urzędzie 
Gminy. 
 
3. 22 września br. w Balicach odbyły się uroczystości związane z 90 rocznicą 
powstania miejscowej OSP. 
Po uroczystej mszy świętej obchody kontynuowano przy Scenie Balice. Uroczystości 
miały podwójny charakter. Jedne to te związane ze strażą, a drugie z 100 rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepodległości.  
Wydarzenia zostały upamiętnione na pięknej, granitowej tablicy, której odsłonięcie 
miało miejsce w tym dniu.  
Z tej okazji wszystkim strażakom z terenu naszej gminy należy się najwyższe uznanie 
i głęboki szacunek. 
 
4. 23 września br. uczestniczyłem w obchodach święta „Wdzięczni Polskiej Wsi” w 
Wąwolnicy, na które zaproszenie otrzymałem od Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego. 
Podczas uroczystości, w roku jubileuszu odzyskania niepodległości, wręczono 
samorządowcom jeden z narodowych symboli –  biało-czerwoną flagę. 
 
5. W sobotę, 29 września br., odbył się w Balicach VIII Wojewódzki Turniej Piłki 
Nożnej im. Grzegorza Piechny. Główną atrakcją imprezy był występ patrona, który 
przyjechał do Balic ze swoim nowym zespołem Piechna Team Opoczno 2018 i 
rozegrał pokazowy mecz. W tym dniu swoje mecze rozegrały również drużyny 
młodzieżowe. 
Wspólnie z przewodniczącym rady gminy Stanisławem Wcisło wręczyliśmy młodym 
futbolistom puchary, dyplomy i nagrody. Były także nagrody od posła Michała 
Cieślaka przekazane przez asystenta parlamentarzysty - Wojciecha Radomskiego.  
 
6. W dniu 10 października br. brałem udział w spotkaniu z minister rodziny, pracy i 
polityki społecznej Elżbietą Rafalską. Pani minister podsumowała realizację 
najważniejszych programów społecznych w województwie świętokrzyskim. 
Ze swej strony podziękowałem za otrzymane dofinansowanie na utworzenie 
Dziennego Domu „Senior+” w Janowicach Poduszowskich. 
 
7. W dniu 16 listopada br. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
działki nr 1191 położonej w msc. Gnojno. 
 
8. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

 wyremontowano figurki w miejscowościach: Skadla i Grabki Małe; 
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 pomalowano pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Raczycach i Domu 
Rolnika w Skadli; 

 ocieplono kuchnię w remizie OSP w Wólce Bosowskiej; 

 zakupiono urządzenia na plac zabaw w Rzeszutkach; 

  zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw w Janowicach 
Poduszowskich (dzięki uzyskanej dotacji z Lokalnej Grupy Działania 
„Królewskie Ponidzie” w wysokości 80%, wkład własny gminy, sfinansowany 
z funduszu sołeckiego, wyniósł tylko 20%); 

 wywieziono kruszywo na drogi gminne; 

 przeprowadzono prace remontowe w Szkole Podstawowej w Balicach i 
Jarząbkach; 

 zagospodarowano otoczenie wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Balicach. 
 
9.  Wójt Gminy Gnojno wydał 11 zarządzeń, które zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 
10. W okresie między sesjami odbyło się 2 posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

 


