
 1

 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 31.01.2014 r. do 27.03.2014 r. 
 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

 

1. W dniu 6 marca 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek o 
dofinansowanie projektu systemowego - Program Operacyjny  Kapitał Ludzki. Projekt 
ten będzie skierowany do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, 
zarejestrowanych i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
pozostających bez zatrudnienia, poszukujących pracy lub pracujących w małych 
gospodarstwach rolnych.   
Przyznana alokacja na 2014 rok wynosi  129.359,00 zł, w tym wkład własny 
13.582,70 zł (tj. 10,5%). W ramach projektu będzie zatrudniony ten sam pracownik 
socjalny co w latach ubiegłych. 

2. W związku z wprowadzeniem nowego kryterium dochodowego na dożywianie dzieci 
w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wzrosła 
liczba dzieci dożywianych w szkołach podstawowych i gimnazjum, za dożywianie 
których płaci Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Obecnie jest dożywianych 215 
dzieci (zwiększenie o 42 osoby). 

Zadania oświatowe 

1. Uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Gnojnie wraz z filiami i Szkoły 
Podstawowej w Raczycach uczestniczą w projekcie powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać”.  Z nauki pływania korzysta w sumie 30 dzieci.  Organizatorem 
projektu  jest  -  na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie  - 
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Gmina pokrywa tylko koszty 
dowozu uczniów na zajęcia nauki pływania.                                   

2. W dniu 6 marca 2014  r. po raz kolejny odbył się w Gimnazjum w Gnojnie Gminny 
Turniej Wiedzy Pożarniczej w ramach XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W 
turnieju brali udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Do etapu 
powiatowego zakwalifikowały się trzy uczennice. 

3. Szkoły z terenu gminy przystąpiły do akcji  „Woda to życie – makulatura na misje”. 

4. 15 marca w Gimnazjum w Gnojnie odbył się  Międzygminny Turniej Piłki Siatkowej o 
Puchar Dyrektora Gimnazjum, w którym drużyna miejscowego gimnazjum zajęła II 
miejsce. 

5. Gmina Gnojno złożyła wniosek o „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych na terenie gminy Gnojno” w ramach projektu systemowego z 
Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Wniosek na kwotę 305.445,17 zł może być 
refundowany w 100%. Podpisanie umowy nastąpi w najbliższym czasie. 

Inwestycje i przetargi 

1. Rozstrzygnięto postępowanie dotyczące wykonania zadania pn. „Przebudowa 
świetlicy wiejskiej w Raczycach - celem utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej”. 
Umowa została podpisana z firmą HATTBUD Grabka Andrzej na kwotę brutto 
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298.934,66 zł. W  ramach umowy zostanie wykonany kompleksowy remont budynku 
tj. remont pomieszczeń, kotłowni, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie 
podjazdów dla niepełnosprawnych, remont tarasu. Termin zakończenia zadania 
upływa w dniu 30 czerwca 2014 r. Zadanie jest finansowane w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW lata 2007 – 2013 dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi”. Obecnie trwają prace budowlane. 

2. Rozstrzygnięto postępowanie dotyczące wykonania zadania pn. „ Przebudowa 
budynku Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich wraz  z rewitalizacją terenu 
wokół budynku”. 20 marca została podpisana umowa na kwotę brutto 463.411,29 zł z 
firmą HATTBUD Grabka Andrzej, Niemścice 36, 28-200 Staszów. W ramach umowy 
zostanie wykonany kompleksowy remont budynku, w tym wymiana dachu, instalacji 
wod - kan, c.o., elektrycznej, docieplenie, wykonanie miejsc parkingowych, dróg 
dojazdowych, placu zabaw oraz przebudowa boiska sportowego. Termin zakończenia 
zadania upływa w dniu 15 lipca 2014 r.   Zadanie jest współfinansowane przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego z Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013”, oś priorytetowa IV, działanie wzmocnienia konkurencyjności i 
utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa w ramach Lokalnej Grupy 
Rybackiej „Świętokrzyski Karp” 

3. Trwa proces oceny ofert w przetargu pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego na 
terenie Gminy Gnojno”. Otwarcie przetargu odbyło się w dniu 25 marca 2014 r.  
Złożono 3 oferty, cena oferty najtańszej wynosi 45.760,40 zł brutto. W ramach zadania 
zostanie wykonana rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Bugaj, 
Grabki Małe, Ruda. Raczyce. Termin zakończenia zadania 30 maja 2014 r. Zadanie 
jest realizowane  z funduszu sołeckiego. 

4. W dniu 26 marca 2014 r.  odbyło się otwarcie ofert na wykonanie zadania pn. 
„Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Gnojno”. Złożono 6 ofert. Obecnie trwa proces ich sprawdzania. W ramach zadania  
dostarczonych i zamontowanych będzie 109 przydomowych oczyszczalni ścieków w 
technologii SBR w sołectwach: Grabki Małe, Wola Zofiowska, Zawada, Zofiówka, 
Jarząbki, Kostera ,Pożogi, Płośnia, Ruda, Wólka Bosowska. Wartość kosztorysowa 
zadania wynosi 1.947.232,20 zł, a dofinansowanie w wysokości  75% kosztów 
kwalifikowanych  zostanie pokryte z funduszy Unii Europejskiej. Pozostała część to 
wkład własny gminy i mieszkańców. 

5. Gmina Gnojno otrzymała promesę w wysokości 300 tys. zł na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zostaną 
wykorzystane na wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych o 
łącznej długości  prawie 1,5 kilometra. Nowe trakty powstaną w Skadli-Woli 
Zofiowskiej, Pożogach oraz Balicach. W związku z tym został ogłoszony przetarg na 
zadanie pn. „Przebudowa drogi na dz. ewid. nr 243 i 247 Skadla - Wola Zofiowska od 
km 0+000 do km 0+525 wraz z przepustem w ciągu tej drogi w km 0+144”. W skład 
przebudowy przewidziano przebudowę nawierzchni tłuczniowej o długości 525 mb 
wraz  z przebudową przepustu. W wyniku dokonanej oceny złożonych ofert wybrana 
została oferta Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „FART” Sp z o.o., ul. 
Ściegiennego 268 A, 25-116 Kielce, za cenę brutto 175 281,15 zł.  

8. Do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożono wniosek aplikacyjny w 
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ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r.” na realizację prac 
remontowych Klubu Rolnika w Skadli. Maksymalna wysokość dotacji na realizację 
projektu może  wynosić 20 tys. zł. Koszt prac określony został na kwotę 40.404,28 zł 
brutto.  

9. Rozstrzygnięto postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 
kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót oraz audytem energetycznym dla planowanego zadania inwestycyjnego pn.
 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 
Gnojno” obejmującego budynki Ośrodków Zdrowia w Gnojnie, Raczycach i Balicach.  
Łączny koszt dokumentacji wynosi 32.894 zł, w tym Gnojno – 11.193 zł, Raczyce – 
10.000 zł i Balice – 10.701 zł. Umowę podpisano z firmą Usługi Budowlano – 
Projektowe Leszek Zaremba, ul. H. Kołłątaja 1/40, 28-200 Staszów. 

10. Ogłoszono do sprzedaży lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku Domu 
Nauczyciela w Gnojnie. Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2014 r., cena 
wywoławcza lokalu 99.988 zł. 

 11. Zlecono wycenę lokali mieszkalnych położonych w budynku wielorodzinnym nr 141 
położonym w Gnojnie. W budynku znajduje się 8 mieszkań. Planowana jest sprzedaż 
siedmiu mieszkań na rzecz najemców oraz jednego mieszkania w drodze przetargu. 

12. Ogłoszono wykaz nieruchomości - 12 działek położonych w obrębie Falki -
przeznaczonych do sprzedaży. Całkowita wartość wycenionych działek  wynosi 
31.802 zł. 

13. W ramach funduszu sołeckiego na rok 2014 dla miejscowości Gnojno zakupiono 
materiały na wykonanie tablic  informacyjnych, w najbliższym czasie planowane jest 
ogłoszenie przetargu na remont figurek w miejscowości  Poręba, Wólka Bosowska, 
Zawada. 

14. Gmina Gnojno będzie aplikowała o środki na II etap zadań w ramach działania 321 
„Podstawowe usługi dla gospodarki  i ludności wiejskiej”. W ramach zadania 
przewiduje się:  
1) zamontowanie i dostarczenie 62 przydomowych oczyszczalni ścieków z 
zastosowaniem technologii SBR w  następujących sołectwach: Janowice 
Poduszowskie, Janowice Raczyckie, Poręba, Zagrody, Rzeszutki, Wólka Bosowska, 
Jarząbki, Falki;  
2) uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie poprzez:  
a) rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gnojno (osiedle 
Sad) - wartość kosztorysowa robót 207.346,68 zł - teren obejmuje 22  działki  
budowlane;  cześć  rozbudowy obejmuje działki już zabudowane. Projekt  sieci  
uwzględnia  możliwie  najkrótszy  przebieg    przewodu (ok. 600 mb wodociągu). 
Kanalizacja sanitarna zostanie posadowiona w pasie drogowym drogi gminnej i jej 
długość wynosić będzie ok. 360 m.  
b)rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Wola Bokrzycka i Gorzakiew w 
gminie Gnojno (wartość robót 108.639 zł) poprzez spięcie dwóch odcinków i 
poprawienie  ciśnienia dostarczanej wody do odbiorców; zakres prac obejmuje roboty 
ziemne, odwodnienie terenu, montaż rurociągu o długości ok. 90 m. 
 

Wartość dofinansowania wynosić będzie 80% kosztów kwalifikowanych. 
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Różne 

1. Kończą się prace remontowe w budynku urzędu gminy. Między innymi wymieniono 
drzwi wewnętrzne, położono płytki na korytarzach i schodach, wyrównano i 
pomalowano ściany na korytarzach i klatce schodowej, wykonano nową barierkę ze 
stali nierdzewnej. Rozpoczęto odnawianie pomieszczeń biurowych. Prace nie 
wymagające specjalistycznego sprzętu bądź przygotowania wykonują pracownicy 
urzędu. 

2. Przystąpiono do remontu pomieszczeń znajdujących się w piwnicach „starej gminy”. 
Pracownicy urzędu wykonali prace związane z obniżeniem posadzki - skucie 
posadzki, wywiezienie gruzu oraz ułożenie warstwy izolacji poziomej. Po wykonaniu 
wylewek nastąpi dalsza część związana z pomalowaniem ścian i wykonaniem 
oświetlenia. Po wykonaniu remontu w pomieszczeniach planowane jest  usytuowanie 
archiwum urzędu i jednostek pomocniczych. 

3. 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. 

4. Usunięto jedną awarię sieci wodociągowej w miejscowości Gnojno. 

5. Komisja powołana zarządzeniem Wójta dokonała odbioru 4 nowych przyłączy 
wodociągowych. 

6. Odbyło się jedno posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  

7. Wydano 17 zarządzeń Wójta Gminy, które zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

8. W dniu 27 marca do urzędu wpłynęła informacja o planowanej kontroli kompleksowej 
RIO, która rozpocznie się 3 kwietnia. 

 

 

 

WÓJT 

 

/-/ inż. Jolanta Stachowicz 


