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 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 29.03.2014 r. do 26.05.2014 r. 
 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

 

1. W miesiącu marcu i kwietniu 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gnojnie wydał 97 decyzji  na zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe 
na dożywianie, zakup posiłków i świadczenia rodzinne. 

2. W dniu 15 kwietnia  2014 roku weszła w życie ustawa określająca warunki 
nabycia oraz zasady wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły 
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z 
wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego. Na terenie Naszej Gminy jest 87 rodzin, które utraciły w/w 
świadczenie. Każda z rodzin została poinformowana o możliwości złożenia 
wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna. Zasiłki te będą wypłacane z 
wyrównaniem od 1 lipca 2013 roku  wraz z odsetkami. 

3. W dniu 14 maja została podpisana umowa Projektu systemowego pn. 
„Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno – szansą na znalezienie pracy”. 
Od 22 maja 2014 roku rozpoczął się kurs zawodowy dla 5 kobiet z terenu 
Naszej Gminy. Odbyły się  zajęcia z doradcą zawodowym. W miesiącu czerwcu 
zostanie przeprowadzony kurs zawodowy Kucharz małej gastronomii + catering 
– organizacja przyjęć okolicznościowych + warsztaty baristyczne. Trwa nabór 
na kurs zawodowy dla  mężczyzn. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie. 

Zadania oświatowe 

1.  W kwietniu uczniowie klas szóstych szkół podstawowych przystąpili do 
sprawdzianu, zaś w maju odbył się sprawdzian dla klas III.                                   

2. Uczniowie klas trzecich gimnazjum w dniach 23-25 kwietnia pisali egzamin 
gimnazjalny. 

3. Gimnazjum w Gnojnie uzyskało certyfikat MEN „Szkoła w ruchu”. 

4. 24 kwietnia 2014r pomiędzy Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w 
Kielcach, a Gminą Gnojno została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu 
„Doposażenie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach 
podstawowych na terenie gminy Gnojno”. Łączna kwota dofinansowania 
wynosi 305 445,17 zł. Projekt ten nie wymaga dofinansowania środków gminy. 
Projekt jest realizowany przez Gminny Zespół Obsługi Szkół w Gnojnie.                                                                                  
Okres realizacji projektu  IV 2014 – II 2015 r.  

5. W ramach remontów bieżących przed budynkiem szkoły w Jarząbkach ułożono 
chodnik z kostki brukowej. 
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6. Gimnazjum w Gnojnie koordynuje na terenie gminy zbiórkę surowców (papier, 
książki, gazety, opakowania tekturowe)w ramach akcji „pomagamy budować 
studnie w Sudanie – woda to życie – makulatura na misje”. 

7. Uczniowie klas młodszych Szkoły Podstawowej w Gnojnie dali występ na 50-
leciu KGW w Janowicach Poduszowskich.  

 

Inwestycje i przetargi 

1.  Gmina Gnojno rozstrzygnęła   zamówienie publiczne o wartości szacunkowej 
poniżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Remont 
figurek przydrożnych w miejscowościach Poręba, Zawada, Wólka Bosowska ”  
Wykonawcą prac będzie Firma Remontowo – Budowlana „KING – BUD” 
Robert Palmąka  ul. Rakowska 24, 28-210 Bogoria, za cenę 7.300,00 zł. Prace 
remontowe figurek są prowadzone w ramach realizacji  funduszy sołeckich  
sołectwa Poręba, Zawada i Wólka Bosowska. 

2. Gmina Gnojno ogłosiła przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi na dz. ewid. nr 176 w msc. 
Balice od km 0+000 do km 0+347 oraz Przebudowa drogi gminnej położonej na 
działce geodezyjnej nr 44 w miejscowości Pożogi od km 0+000 do km 0+580”. 
W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-
225 Pawłów za cenę brutto 179.467,57 zł. Zadanie inwestycyjne jest 
współfinansowane ze środków Ministerstwa Administracji  i Cyfryzacji na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

3. Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w 
miejscowości Gnojno. Całkowita długość odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
wynosić będzie 399 m. Prace są wykonywane przez pracowników Urzędu 
Gminy Gnojno. Planowany termin zakończenia prac koniec maja 2014 roku. 

4. Aktualnie trwają prace remontowe budynku świetlicy w Raczycach oraz prace 
związane z przebudową Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich wraz z 
rewitalizacją terenu wokół budynku.  

5. Obecnie trwają także prace związane z przebudową 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 chwili obecnej wykonawca wykonał przepust z 
elementów prefabrykowanych na przygotowanym fundamencie  oraz 
podbudowę z kruszywa.  Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze 
środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. Całkowita wartość poprzetargowa prac  wynosi 175 281,15 zł. 

6. W dniu 14 kwietnia do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w 
ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich (EFRROW) złożono wniosek, którego celem jest poprawa 
warunków życia mieszkańców gminy Gnojno poprzez uporządkowanie 
gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy. Projekt obejmuje budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Falki, Janowice 
Poduszowskie, Janowice Raczyckie, Jarząbki, Poręba, Pożogi, Ruda, Rzeszutki, 
Wólka Bosowska, Zagrody a także budowę odcinka sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej w miejscowości Gnojno, budowę odcinka sieci wodociągowej w 
miejscowości Wola Bokrzycka i Gorzakiew oraz zakup zestawu asenizacyjnego 
do wywozu osadów ściekowych.  

7. W dniu 26 maja została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa przydomowych  biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Gnojno” . W wyniku rozstrzygniętego przetargu wybrano  do realizacji 
firmę Bio-Nova Sp. z o.o. ul. Jana Brzechwy 3,  51- 141 Wrocław za kwotę 
brutto 1 841 837,61 zł. Termin realizacji inwestycji upływa 29 sierpnia 2014 
roku. 

8. Został rozstrzygnięty przetarg na „Przebudowę drogi gminnej położonej na 
działkach ewidencyjnych nr 1182 i 1204 w miejscowości Gnojno”. W wyniku 
dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowych, Staszów Sp. z o.o. za cenę brutto 181.106,04 zł. Umowa zostanie 
podpisana w najbliższym czasie. 

9. Gmina Gnojno rozstrzygnęła przetarg na realizację zadania pn.: „Przebudowa 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działkach geodezyjnych nr 
375 i 353 w miejscowości Janowice Raczyckie i działce 480 w miejscowości 
Maciejowice”. W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta 
Wykonawcy: Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT”, Artur Piwowar za cenę 
brutto 140.915,64 zł. 

10. W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych dotyczących 
realizacji projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach 
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego 
i pińczowskiego” została określona wysokość udziału uczestników projektu w 
kosztach montażu kolektorów słonecznych. Wysokość wpłaty uzależniona jest 
od powierzchni użytkowej budynku oraz  liczby osób stale w nim 
zamieszkujących i wynosi od 2 440,80 zł do 3 153,60 zł. Wykonawcą zadania 
jest konsorcjum firm: Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo 
Budowlano – Usługowe „WIKTOR” Sp.j. ul. Kolejowa 8, 97-500 Radomsko – 
LIDER KONSORCJUM i ECO-TEAM Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. 
Poselska 30, 42-200 Częstochowa – PARTNER KONSORCJUM. Spotkanie 
informacyjne dla mieszkańców i zainteresowanych osób z przedstawicielami 
wykonawcy planowane jest w dniu 3 czerwca 2014 roku w Gimnazjum w 
Gnojnie (hala sportowa) o godzinie 16.00. 

12. Została opracowana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami 
inwestorskimi i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
oraz audytem energetycznym dla planowanych zadań inwestycyjnych pn. 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 
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Gnojno – budynki Ośrodka Zdrowia w Gnojnie, Raczycach i Balicach.  
Wykonawcą prac była firma Usługi Budowlano – Projektowe, Leszek Zaremba 
z siedzibą w Staszowie, ul. Kołłątaja 1/40, która zaoferowała następujące kwoty 
za wykonanie opracowania dokumentacji projektowych: Gnojno – 11 193 zł, 
Raczyce na kwotę 11000 zł  i Balice – 10 701 zł. Opracowanie dokumentacji 
pozwoli gminie ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie termomodernizacji 
wymienionych wyżej budynków. Kosztorysowa wartość zadania wynosi: dla 
Ośrodka Zdrowia w Gnojnie -  539 457,10 zł, Ośrodka w Balicach – 415 390,00 
zł, Ośrodka w Raczycach – 258 545,29 zł. 

Różne 

1. Trwa szacowanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych wiosennymi 
przymrozkami zgłoszonymi przez rolników.  

2. W ramach funduszu sołeckiego na rok 2014 dla miejscowości Gnojno, Janowice 
Poduszowskie zakupiono materiały na wykonanie tablic informacyjnych oraz 
drobnych prac remontowych oraz wykonano projekty na drogi w 
miejscowościach Janowice Raczyckie, Gorzakiew, Maciejowice, Jarząbki, 
Kostera, Pożogi, Glinka, Wola Bokrzycka. 

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. W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

5. Wydano 30 zarządzeń Wójta Gminy, które zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

6. Od 7 kwietnia trwa kontrola kompleksowa RIO w Kielcach, realizowana przez 
dwie osoby. 

7. W dniu 12 maja w sołectwie Falki odbyły się wybory sołtysa. Obecnie funkcję 
tę pełni Pani Elżbieta Podolska. 

8. 18 maja władze samorządowe brały udział w uroczystości 50-lecia Koła 
Gospodyń Wiejskich w Janowicach Poduszowskich. 

9. W dniu 25 maja odbyły się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego, w 
których frekwencja w Gminie Gnojno wyniosła 14,03% (na 3743 
uprawnionych głosowało 525 wyborców). 

 

WÓJT 

 

/-/ inż. Jolanta Stachowicz 


