
1 

 

SPRAWOZDANIE  WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 28.05.2014 r. do 26.06.2014 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
 

1. W miesiącu maju i czerwcu 2014 roku Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej      
w Gnojnie wydał 102 decyzje na zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki 
celowe na dożywianie, zakup posiłków i świadczenia rodzinne. 
 
2. W związku z wejściem w życie ustawy określającej warunki nabycia oraz 
zasady wypłacania zasiłków dla opiekunów – GOPS przyjął 67 wniosków o 
wypłatę wym. zasiłków. W dniu 30 czerwca b.r. zostanie wypłacona pierwsza 
transza dla 51 osób, które złożyły kompletne wnioski, na kwotę 317.839,00 zł. 
Zasiłki te są wypłacane z wyrównaniem od 1 lipca 2013 r. wraz z odsetkami.  
 
3. Od 4 czerwca b.r. 5 kobiet z terenu gminy uczestniczy w kursie zawodowym 
„Kucharz małej gastronomii + catering  - organizacja przyjęć 
okolicznościowych + warsztaty baristyczne”. 
Cały czas trwa nabór na kurs zawodowy dla mężczyzn. Osoby zainteresowane 
mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie. 
 
4. W miesiącu czerwcu 2014 r. jedna osoba została umieszczona w Domu 
Pomocy Społecznej w Gnojnie. 
 
Zadania oświatowe 

 

1. W dniu 28 maja b.r., już po raz szósty, w Gimnazjum w Gnojnie odbył się 
konkurs upowszechniający wiedzę o krajach wchodzących w skład Unii 
Europejskiej. 
 
2. W dniu 31 maja b.r. na boisku przy Szkole Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Gnojnie odbył się gminny festyn z okazji Dnia Dziecka, w 
którym uczestniczyli uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy. 

3. 2 czerwca b.r. 19 uczniów z kl. III Szkoły Podstawowej w Raczycach 
uczestniczyło w „Kreatywnym Dniu Dziecka” zorganizowanym przez Urząd 
Marszałkowski w Kielcach.  
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4. Zakończyła się realizacja I etapu projektu unijnego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludziki pn. „Poznajmy świat”. 

5. W dniu 26 czerwca 2014 r. przedstawiciele uczniów Gimnazjum w Gnojnie 
wraz z dyrektorem placówki wzięli udział w uroczystym zakończeniu roku 
szkolnego 2013/2014 w województwie świętokrzyskim. Uroczystość miała 
miejsce w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku. 

6. Wypłacono stypendia szkolne dla 191 uczniów oraz jeden zasiłek szkolny na 
ogólną kwotę 16 727 zł.  

7. Z inicjatywy Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Związku Młodzieży 
Wiejskiej w dniach od 7 do 18 lipca b.r. w Szkole Podstawowej w Gnojnie 
będzie zorganizowana półkolonia dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. 
Gmina udostępnia pomieszczenia, zapewnia uczniom dowóz oraz opiekę.  
Podczas trwania półkolonii uczniowie będą mieć zapewnione 2 posiłki dziennie, 
opiekę wychowawców oraz bogaty program kulturalno-oświatowy(wycieczki, 
zajęcia sportowe, plastyczne, wyjazdy na basen). 
Na półkolonię zapisało się 80 uczniów. 

8. 25 czerwca b.r. odbył się przetarg na wykonanie zadania pn. „Doposażenie 
oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 
terenie Gminy Gnojno”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i 
pomocy dydaktycznych oraz ogrodzenia placu zabaw w ramach projektu 
systemowego POKL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego Priorytet IX Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty. Łączna kwota dofinansowania wynosi 305 445,17 zł.  
Projekt nie wymaga dofinansowania z budżetu gminy i jest realizowany przez 
Gminny Zespół Obsługi Szkół. 
  

Inwestycje i przetargi 
 
1.Trwają prace związane z „Przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
położonej na działkach geodezyjnych nr 375 i 353 w miejscowości Janowice 
Raczyckie i działce nr 480 w miejscowości Maciejowice”. Zostanie 
przebudowany odcinek drogi o długości 488 metrów wraz z odmuleniem 
rowów, wykonaniem nowego przepustu oraz ścieku korytkowego. Gmina 
złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 
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o dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego w kwocie 50 000 zł  ze środków 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych. Termin zakończenia robót – 30 
czerwca 2014 roku.                                                                                                                                                                
 
2. Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem 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”. Na wym. zadania gmina 
pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
 
3. Gmina Gnojno zakończyła prace związane z budową kanalizacji sanitarnej 
wraz z przykanalikami w msc. Gnojno. Całkowita długość odcinka sieci 
kanalizacji sanitarnej wynosi 339 m. Prace były wykonywane przez 
pracowników Urzędu Gminy w Gnojnie. 
 
4. W dniu 17 czerwca 2014 roku odbył się oficjalny odbiór zadania 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”. 
Zgodnie z założeniami wykonano i oddano do użytku odcinek drogi o dł. 525 m.  
Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Całkowita 
wartość poprzetargowa prac wynosi 175 281,15 zł.  
 
5. W dniu 16 czerwca b.r. ogłoszono przetarg na wykonanie zadania pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gnojno”. 
Zakres prac obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Wola 
Bokrzycka i Gorzakiew oraz rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w 
msc. Gnojno. Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. 
 
6. W dniu 23 czerwca b.r. została podpisana umowa o wsparcie inwestycji w 
ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”, finansowanej ze środków 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn. 
„Modernizacja Klubu Rolnika w Skadli”. Całkowity koszt projektu wynosi 
40 404,28 zł, w tym dotacja celowa od Marszałka Województwa wynosi 19 400 
zł, co stanowi 48,01 % kosztów kwalifikowanych projektu. W ramach projektu 
zostaną wykonane prace remontowo-budowlane wewnątrz pomieszczeń.  
W tym samym dniu został również złożony wniosek do Świętokrzyskiego Biura 
Rozwoju Regionalnego o wykonanie zadania pn. „Przebudowa Klubu Rolnika w 
Skadli wraz z zagospodarowaniem terenu wokół”. Szacowany całkowity koszt 
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operacji opiewa na kwotę 170 060,26, w tym kwota dofinansowania wynosić 
będzie 75% kosztów kwalifikowalnych. 
 
7. W dniu 27 maja 2014 r. przekazano teren pod realizację zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej na działkach ewid. nr 1182 i 1204 w msc. Gnojno”.  
Zakres prac obejmuje wykonanie 336 m drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z 
budową chodnika o dł. 181 m. Całkowity koszt projektu wynosi 181 106,04 zł, 
w tym dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój -  do 50% kosztów 
kwalifikowanych. Planowany termin  zakończenia prac – 31.07.2014 r. 
 
8. Obecnie trwają prace związane z przebudową budynku Domu Ludowego w 
Janowicach Raczyckich wraz z rewitalizacją terenu wokół budynku. Całkowity 
koszt inwestycji wynosi 463 411,29 zł brutto. 
Termin zakończenia robót budowlanych – 30.06.2014 r. 
 
9. Na ukończeniu są prace budowalne prowadzone przy przebudowie świetlicy 
wiejskiej w Raczycach celem utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej. W 
chwili obecnej zostały do wykonania roboty na zewnątrz budynku związane z 
zagospodarowaniem terenu. 
Ww. zadanie jest finansowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają 
warunkom pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. 
 
10. Po koniec kwietnia w buskim ratuszu podpisano umowę na montaż 
kolektorów słonecznych. Udział w projekcie zadeklarowały 152 osoby z terenu 
gminy Gnojno. Obecnie trwają procedury związane z podpisywaniem umów i 
wykonywaniem projektów instalacji. Całkowita wartość zadania pn. „Instalacja 
systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej na 
domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” opiewa na 
blisko 2 mln zł. Natomiast dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi 
75% wartości projektu netto. 
 
11. Trwają prace związane z „Budową przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gnojno”  Wykonawca otrzymał listę 55 
osób, z którymi podpisano umowy na montaż przydomowych oczyszczalni 
ścieków, i przystąpił do dalszych prac. 
Projekt jest w części finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie 
321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. 
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Różne 

1. Zakończono szacowanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych 
wiosennymi przymrozkami. 

2. W ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok zakończono remonty figurek w 
miejscowościach: Poręba, Zawada i Wólka Bosowska, natomiast w dniu 30 
czerwca zostanie podpisany akt notarialny kupna działki o nr ewid. 215/4, 
położonej w msc. Jarząbki. 

3. W dniu 17 czerwca b.r. sprzedano 5 lokali mieszkalnych położonych w 
budynku wielorodzinnym nr 141 w Gnojnie, a w dniu 30 czerwca planowana 
jest sprzedaż 2 kolejnych lokali położonych w tym budynku. 

4. Dnia 30 czerwca 2014 roku odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu nr 4 
położonego w budynku wielorodzinnym nr 141 w Gnojnie. 

5. W dniu 24.06.2014 r. odbył się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 
położonego w budynku Domu Nauczyciela w Gnojnie. Przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym, ponieważ nikt do niego nie przystąpił. 

6. W dniu 28 maja b.r. odbył się przetarg w sprawie sprzedaży 12 działek 
położonych w obrębie msc. Falki. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, 
bo nikt do niego nie przystąpił. Przetarg w sprawie sprzedaży wym. 
nieruchomości gruntowych zostanie ogłoszony ponownie. 

7. Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nabyto nieodpłatnie nieruchomość, 
zajętą pod drogę gminną, oznaczoną nr ewid. 87/2 o pow. 0,23 ha położoną w 
obrębie Pożdżeń.  

8. W okresie między sesjami odbyło się 1 posiedzenie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

9. Wójt Gminy Gnojno wydał 6 zarządzeń, które zostały opublikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 

10. W dniu 10 czerwca b.r., podpisaniem protokołu, zakończyła się kontrola 
kompleksowa RIO w Kielcach. 

WÓJT 

/-/ inż. Jolanta Stachowicz 


