
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO
Z DZIAŁALNO ŚCI  W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI

za okres od 28.06.2014 r. do 28.07.2014 r.

Zadania  własne  i  zlecone  realizowane  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej

1. W miesiącu lipcu 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie
wydał  72  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  76  wniosków  o
wypłatę w/w zasiłków. W dniu 30 lipca zostanie wypłacona druga  transza dla
25 osób.  Łączna kwota wypłaconych zasiłków dla  opiekunów za czerwiec i
lipiec wynosi  499.142,20 zł. Zasiłki te wypłacane są z wyrównaniem od 1 lipca
2013 roku wraz z należnymi odsetkami.

3. W lipcu 2014 roku zakończył się kurs zawodowy dla  5 kobiet z terenu naszej
gminy  w  ramach  projektu  systemowego  pn.  „Aktywizacja  bezrobotnych  w
Gminie Gnojno - szansą na znalezienie pracy”. 
Cały czas trwa nabór na kurs zawodowy dla mężczyzn. Osoby zainteresowane
mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie.

Zadania oświatowe

1. Z inicjatywy Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Związku Młodzieży
Wiejskiej  w dniach  od  7  do  18 lipca  2014 roku w Szkole  Podstawowej  w
Gnojnie  trwały  półkolonie  letnie  dla  80  dzieci  rolników  ubezpieczonych  w
KRUS.  Uczestnicy  półkolonii  korzystali  z  2  posiłków dziennie,  opieki
wychowawców oraz bogatego programu kulturalno-oświatowego. W ostatnim
dniu wypoczynku przedstawiciele KRUS w Kielcach wręczyli każdemu dziecku
plecak, w którym znajdowały się przybory szkolne.

2. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania pn. „Doposażenie oddziałów
przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na terenie gminy
Gnojno”. Realizacja zadania nastąpi w miesiącu sierpniu br.

3. Ogłoszono przetarg na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24 lipca br. W przedmiotowym postępowaniu
wzięło  udział  3  oferentów.  Przetarg  został  unieważniony,  ponieważ  cena
najkorzystniejszej  oferty  przewyższała  kwotę,  jaką   zamawiający  zamierzał
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przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  i  został  ogłoszony  ponownie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 sierpnia br.

4.  Trwają  drobne  prace  remontowe  w  szkołach  polegające  na  malowaniu
pomieszczeń.

Inwestycje i przetargi

1. W dniu 16 czerwca 2014 r. Gmina Gnojno ogłosiła przetarg na wykonanie
zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Gnojno”.
Zakres 1 zadania  obejmuje rozbudowę  sieci wodociągowej w miejscowości
Wola  Bokrzycka  i  Gorzakiew,  polegającą  na  przepięciu  nitki  wodociągu
doprowadzającej  wodę  do  wodociągu  o  niższym  ciśnieniu  ø225  PCV  z
istniejącego  wodociągu  ø225  PCV  zlokalizowanego  na  gruntach  wsi  Wola
Bokrzycka,  co  pozwoli  na  uzyskanie  odpowiedniego  ciśnienia  wody  dla
odbiorców z  północnej  części  gminy.  Zadanie  2  obejmuje  rozbudowę  sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Gnojno (osiedle „Sad”), w skład
którego wchodzi  wykonanie 356 metrów kanalizacji  oraz około 600 metrów
sieci wodociągowej.
Zadanie inwestycyjne  jest współfinansowane ze środków w ramach Programu
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007  –  2013,  Działanie  321:
”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

2.  W dniu 1 lipca 2014 roku odbył  się  odbiór   zadania inwestycyjnego pn.
”Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raczycach - celem utworzenia Centrum
Aktywności  Lokalnej”.  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.

3. Dnia  4  lipca  2014  roku  odbył  się  odbiór  zadania  inwestycyjnego  pn.
„Przebudowa drogi na dz. ewid. nr 176 w msc. Balice od km 0+000 do km
0+347  i  „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce geodezyjnej nr 44 w
miejscowości  Pożogi  od km 0+000 do km 0+580”.  Na wymienione zadania

gmina  pozyskała środki finansowe  z Ministerstwa Administracji  i Cyfryzacji
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
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4. 7 lipca br. Gmina Gnojno rozstrzygnęła zapytanie cenowe na  wykonanie
zadania  pn.  „Doposażenie  świetlic  wiejskich  w  miejscowościach  Wólka
Bosowska, Ruda, Skadla, Gorzakiew”.

Wybrano  następujące oferty:

W części I  - meble -  Barbara Karbarz, Projektowanie kuchni, usługi, handel,
wykonawstwo, ul. Piłsudskiego 35, 37-100 Łańcut za cenę  9 637,81 zł brutto;
oferta uzyskała 100 punktów.

W części II -  sprzęt AGD -  Przedsiębiorstwo Handlowe „Uniga", ul. Rejtana
22/98,  35-310  Rzeszów  za  cenę  36 244,75  zł  brutto;  oferta  uzyskała  100
punktów.

W części III  - sprzęt RTV – P.H.P.U. ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29
C, 50-424 Wrocław za cenę 6 273,00 zł brutto; oferta uzyskała 100 punktów.

W części IV  – sprzęt rekreacyjny - CHEC-SPORT Anna Chęc, ul. Smółki 4, 41-
700 Ruda Śląska za cenę 7 093,98 zł  brutto; oferta uzyskała 100 punktów.

„Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Janowice Poduszowskie,
Janowice Raczyckie, Gnojno, Raczyce”.

Wybrano następujące oferty:

W części  I  - meble  -  P.W.D.  „Apex",  Strzałków,  ul.  Kopernika  12,  97-500
Radomsko za cenę 22 251,07 zł brutto.

W części II  - sprzęt AGD -  Przedsiębiorstwo Handlowe "Uniga", ul. Rejtana
22/98, 35-310 Rzeszów, za cenę 36 135,87 zł brutto.

W  części  III  -  sprzęt  rekreacyjny- P.P.H.U.  Studio  7  Piotr  Chodakowski,
Miąsowa 19, 28-305 Sobków, za cenę 886,30 zł brutto. 

W części IV -  firanki, karnisze - P.P.H.U. Studio 7 Piotr Chodakowski, Miąsowa
19, 28-305 Sobków, za cenę 802,65 zł  brutto. 

W/w  zadanie  jest  dofinansowane  z  PROW  na  lata  2007-2013  w  ramach
działania  413  „Wdrażanie  lokalnych  strategii  rozwoju”  dla  operacji,  które
odpowiadają  warunkom przyznania  pomocy w ramach działania  „Odnowa i
rozwój wsi”.

5. W dniu 9 lipca br. ogłoszono przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. „Przebudowa
drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  położonej  w  obrębie  sołectwa
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Maciejowice  na  dz.  ewid.  nr  476,  Przebudowa  drogi  gminnej  położonej  w
obrębie sołectwa Gorzakiew na działkach ewid. nr 601, 600, Przebudowa drogi
gminnej położonej w obrębie sołectwa Gorzakiew na działkach ewid. nr 621,
622 i 666”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25 lipca 2014 r.

6. W dniu 14.07.2014 roku odbył się odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych położonych na działkach geodezyjnych nr 375 i
353  w  miejscowości  Janowice  Raczyckie  i  działce  nr  480  w  miejscowości
Maciejowice”  .  Został  przebudowany odcinek drogi  o  długości  488 metrów
wraz z odmuleniem rowów i wykonaniem nowego przepustu. Na w/w zadanie
inwestycyjne gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 50 000 zł  ze
środków  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych  i  Leśnych  do  Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

7. 24 lipca br. odbył się odbiór inwestycji pn. „ Przebudowa budynku Domu
Ludowego  w  Janowicach  Raczyckich  wraz  z  rewitalizacją  terenu  wokół
budynku”  przez  komisję  powołaną  zarządzeniem  Wójta  Gminy  Gnojno.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 463.411,29 zł brutto. 

Różne

1. Zakończono realizację  umowy pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Gnojno”.  W ramach umowy wykonano rozbudowę oświetlenia
ulicznego w miejscowościach: Bugaj, Grabki Małe, Ruda i Raczyce. Zadanie
zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego. 
W  najbliższym  czasie  w  ramach  funduszu  będą  remontowane  wiaty
przystankowe w sołectwie Rzeszutki.

2. W dniu 30 czerwca 2014 r. zostały zbyte dwie nieruchomości lokalowe (nr 1 i
2) położone w budynku nr 141 w Gnojnie na rzecz najemców za łączną kwotę
8.160,00  zł.  Również  w  tym  samym  dniu  odbył  się  przetarg  ustny
nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  lokalowej  nr  4  położonej  w tym
samym budynku. Cena osiągnięta w przetargu wynosi 36.000,00 zł. Podpisanie
aktu notarialnego odbyło się w dniu 28.07.2014 r. 

3. Gminna Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych  produkcji  rolnej  powstałych  w  wyniku  niekorzystnego  zjawiska
atmosferycznego, jakim były przymrozki wiosenne, które wystąpiły na terenie
gminy Gnojno w dniu  06.05.2014 r.,  zakończyła  prace przekazując protokół
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zbiorczy do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Kielcach.
Łącznie rolnicy złożyli 154 wnioski, z czego 5 wniosków przekazano do Urzędu
Gminy w Szydłowie.

4. Realizując zapis nowej ustawy o funduszu sołeckim przekazano wojewodzie
świętokrzyskiemu  informację  o  wysokości  środków przypadających  na  dane
sołectwo oraz wysokości kwoty bazowej (Kb). Łączna kwota wyodrębnionego
funduszu sołeckiego na 2015 rok wynosi 291 489,73 zł i zostanie podzielona
między sołectwami, proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

5.  Ogłoszono  II  ustny  przetarg  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości
gruntowych położonych w miejscowości Falki. Przetarg odbędzie się w dniu 6
sierpnia 2014 r.

6. W dniu 13 sierpnia  2014 r. odbędzie się przetarg nieograniczony na  sprzedaż
dwóch nieruchomości lokalowych położonych w budynku Ośrodka Zdrowia w
Balicach.

7.  Gmina Gnojno otrzymała promesę  w wysokości  300 tys.  zł  na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych. Środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
zostaną wykorzystane na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 323017 T
Płośnia przez wieś od km 0+418 do km 0+868 i od km 0+899 do km 2+397. 

8. W dniu 28 lipca  br. został podpisany akt notarialny zakupu działki o nr ewid.
215/14, położonej w msc. Jarząbki.

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

10.  Wójt  Gminy Gnojno  wydał  7  zarządzeń,  które  zostały  opublikowane w
Biuletynie Informacji Publicznej.
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