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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOSCI  W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 30.01.2015 r. do 26.03.2015 r. 
 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
 
1. W miesiącu lutym i marcu 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gnojnie wydał 138 decyzji na zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe 
na dożywianie, zakup posiłków, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. 
 
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o Karcie Dużej 
Rodziny, którą w miesiącu lutym i marcu otrzymało 19 rodzin (97 osób).  
Łącznie Kartę Dużej Rodziny otrzymało 25 rodzin (132 osoby). 
 
3. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu systemowego został 
zaopiniowany pozytywnie. W miesiącu lutym została podpisana Umowa na 
realizację projektu systemowego. Projekt będzie realizowany od stycznia do 
sierpnia 2015 roku. Po otrzymaniu dotacji zostaną ustalone kursy zawodowe dla 
osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, rolników. 

Zadania oświatowe 

1. W szkołach prowadzonych przez samorząd odbyły się eliminacje gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. Uczniowie biorący udział w eliminacjach zajęli wysokie 
punktowane miejsca. Część z nich będzie reprezentować gminę Gnojno w 
eliminacjach powiatowych. 

2. Uczniowie z kl. 1-3  ze SP z Gnojna i z Raczyc uczestniczą w programie 
powszechnej nauki pływania. 

3. Dwie uczennice gimnazjum w Gnojnie zostały laureatkami III etapu XIII 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego.  Dzięki temu zostaną zwolnione 
z części egzaminu gimnazjalnego.          

Inwestycje i przetargi 

1. W dniu 20.01.2015 r. Gmina Gnojno ogłosiła postępowanie przetargowe w 
trybie przetargu nieograniczonego, celem udzielenia zamówienia publicznego w 
ramach realizacji zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 
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na terenie gminy Gnojno”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie 64 
szt. kompletnych instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z 
podłączeniem do budynków i rozprowadzeniem ścieków oczyszczonych 
poprzez drenaż wykonany z tuneli filtracyjnych lub poprzez studnie chłonne. 
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęło 6 ofert. Otwarcie złożonych 
ofert odbyło się w dniu 09 lutego 2015 r. W wyniku przeprowadzonej procedury 
oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Konsorcjum firm: 
Lider konsorcjum: Stanisław Sztuk, Przedsiębiorstwo Usługowo - 
Produkcyjno - Handlowe SZTUK – BUD, ul. A. Dygasińskiego 16A, 28-100 
Busko Zdrój. Partner konsorcjum: EKOSYSTEMY,  Magdalena Gil,  
Grójec 30, 27-440 Ćmielów. 
Wybrano najkorzystniejszą ofertę za cenę brutto wynoszącą 1 020 384,81 zł. 
Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 09 marca 2015 r.   
Obecnie są podpisywane umowy z mieszkańcami, dla których opracowane 
zostały projekty budowlane na wykonanie instalacji w ramach złożonego 
wniosku o dofinansowanie. Wniosek obejmuje 64 lokalizacje.  
                                

2. Trwają prace w ramach projektu pn.: „Instalacja systemów energii 
odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w 
gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”. 
Według raportu za miesiąc luty wykonano: 
- 124  inwentaryzacje budynków, 
- 120  projektów wykonawczych,  
-   65 kompletnych instalacji na budynkach prywatnych. 
Zatwierdzonych zostało 115 projektów. 
 
3. W dniu 23.03.2015 r. Gmina Gnojno ogłosiła postępowanie przetargowe na 
wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej położonej  

w miejscowości Gnojno celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”. 

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”.  
Zakres przebudowy obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z 
podbudową dla odcinków drogi gminnej położonych na działkach o numerach 
geodezyjnych 1182, 1203 w miejscowości Gnojno, wraz z przebudową 
istniejącego skrzyżowania na działce nr 1182, utwardzenie poboczy oraz 
wykonanie chodników. 
Przebudowa obejmuje dwa odcinki drogi (ulicy) o łącznej długości 396,75 m.  
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Projekt, po uzgodnieniach z pracownikami Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach, został zmieniony i dostosowany do potrzeb i 
możliwości finansowych gminy poprzez zmniejszenie kosztu inwestycji o około 
100 tys. zł; zamiast planowanych  ponad 400 tys. zł, koszt inwestycji wyniesie 
obecnie poniżej 300 tys. zł.  Wkład finansowy gminy i dofinansowanie  wyniosą 
po około 150 tys. zł. Zakres robót obejmuje także zakup i montaż oznakowania 
pionowego oraz poziomego drogi, zgodnie z opracowaną stałą organizacją 
ruchu. 
Wymieniony odcinek drogi powstanie dzięki pomocy i wsparciu Wojewody 
Świętokrzyskiego – Pani Bożentyny Pałki – Koruby. 
 

4. Gmina Gnojno uzyskała promesę Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
zabezpieczającą środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które 
wystąpiły w latach poprzednich na terenie naszej gminy. Zadania te obejmują: 

1. Przebudowę drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 247 w 
msc. Zofiówka od km 0+000 do km 1+370; 

2. Przebudowę drogi gminnej Jarząbki – Wola Zofiowska na działce 
ewidencyjnej nr 396 od km 0+000 do km 0+380; 

3. Przebudowę drogi gminnej Bugaj – Zawada położonej na działkach 
gminnych o numerach ew. 308, 307 oraz 267 od km 0+000 do km 1+070; 

4. Przebudowę drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej numer 437 
w msc. Przyborów od km 0+000 do km 0+380. 

Wartość zagwarantowanych promesą środków to 480 000,00 złotych. 
Dofinansowanie może stanowić 80% wartości zadania po udzieleniu 
zamówienia publicznego. 
 

Różne 

1. W okresie między sesjami odbyło się 2 posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Wójt Gminy wydał 12 zarządzeń, które zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

3. W ramach środków z funduszu sołeckiego została wykorytkowana droga 
między miejscowościami Skadla i Wola Zofiowska. 
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4. Zamontowano dodatkowe lampy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: 
Skadla, Wola Zofiowska, Zofiówka, Pożogi. 

5. W piwnicach budynku Urzędu Gminy wyremontowano pomieszczenia z 
przeznaczeniem na archiwum. 

 

 

 


