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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 30.07.2014 r. do 29.09.2014 r. 

 

Zadania własne i  zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

1. W miesiącu sierpniu i wrześniu 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gnojnie wydał 370 decyzji na zasiłki celowe, specjalne celowe, 
zasiłki celowe na dożywianie, zakup posiłków i świadczenia rodzinne. 
 
2. Z dożywiania w szkole od września korzysta 221 uczniów opłacanych przez 
GOPS. Nadal są przyjmowane wnioski od rodziców, którzy chcą aby ich dzieci 
korzystały z bezpłatnego dożywiania. Żeby skorzystać z bezpłatnego 
dożywiania kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 
kwoty 684 zł. 
 
3. W dniu 15 września upłynął termin składania wniosków w związku z 
wejściem w życie ustawy określającej warunki nabycia oraz zasady wypłacania 
zasiłków dla opiekunów. GOPS przyjął i wypłacił zasiłki dla 77 osób. Zasiłki te 
były wypłacone z wyrównaniem i odsetkami od 1 lipca 2013 roku. 
 
4. We wrześniu odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym dla 4 mężczyzn, 
którzy wezmą udział w projekcie systemowym pn. „Aktywizacja bezrobotnych 
w Gminie Gnojno – szansą na znalezienie pracy”. 
 
Zadania oświatowe 

 

1. W roku szkolnym 2014/2015 naukę rozpoczęło 475 uczniów, w tym: 267 
uczniów w szkołach podstawowych, 128 w gimnazjum i 80 uczniów w klasach 
zerowych. 
 
2. 1 września 2014 r. na terenie gminy zostały utworzone dwa punkty 
przedszkolne, przy Szkole Podstawowej w Gnojnie i w Raczycach, do których 
uczęszcza 39 dzieci.  
 
3. Firma AMPIR z Tychów wygrała przetarg na dowóz uczniów do szkół w 
roku szkolnym 2014/2015 za kwotę 189.001 zł (4 autobusy).  
 
4. Podczas wakacyjnej przerwy zostały częściowo pomalowane pomieszczenia 
szkolne. 
 



2 

 

5. W dniu 26 września br. ksiądz biskup Marian Florczyk w ramach wizytacji 
spotkał się w z uczniami i pracownikami dydaktycznymi Szkoły Podstawowej w 
Gnojnie i Gimnazjum w Gnojnie oraz Szkoły Podstawowej w Raczycach. W 
spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych.  
 
6. W ramach projektu 9.1.1 sukcesywnie dostarczane jest wyposażenie i pomoce 
dydaktyczne do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach 
podstawowych na terenie gminy Gnojno. 
 
Inwestycje i przetargi  
 

1. Trwają prace nad zadaniem 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, co pozwoli na 
uzyskanie odpowiedniego ciśnienia wody dla odbiorców części północnej 
gminy. Natomiast zadanie 2 obejmuje rozbudowę sieci wodociągowo - 
kanalizacyjnej w miejscowości Gnojno (osiedle w Sadzie), 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". W chwili obecnej 
wykonawca zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru. 
 
2. Zakończono zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej na 
działkach ewidencyjnych nr 1182 i 1204 w miejscowości Gnojno” (droga koło 
boiska). 
Zakres prac obejmował wykonanie 336 m nawierzchni asfaltowej wraz z 
budową chodnika o długości 181 m, a także montaż pionowych i poziomych 
elementów bezpieczeństwa . 
Całkowity koszt projektu wynosił 181 106,04 zł, w tym dofinansowanie wynosi  
do 50% wydatków kwalifikowanych objętych projektem w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 
- Rozwój. 
 
3. Zostały zakończone prace budowlane związane z utwardzeniem ciągów 
pieszych na placu przed Szkołą Podstawową w Raczycach wraz z budową 
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ogrodzenia. W ramach prac zdemontowano stare płyty chodnikowe, wykonano 
pełną podbudowę i ułożono kostkę betonową na ciągach pieszych i schodach 
oraz zamontowano ogrodzenie systemowe z paneli, które zapewni 
bezpieczeństwo dzieciom. 
 
4. Wójt gminy Gnojno  podpisał umowę ze Świętokrzyskim Biurem 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 Obszarów Wiejskich (EFRROW), na „Uporządkowanie 
gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Gnojno” – etap II. 
Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Gnojno 
poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i przewiduje budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Falki, Janowice 
Poduszowskie, Janowice Raczyckie, Jarząbki, Poręba, Pożogi, Ruda, Rzeszutki, 
Wólka Bosowska, Zagrody a także zakup zestawu asenizacyjnego do wywozu 
osadów ściekowych. 
 
5. Obecnie trwają jeszcze prace związane z wykonaniem zadania pn.: 
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie 
sołectwa Maciejowice na działce ewidencyjnej nr 476, Przebudowa drogi 
gminnej położonej w obrębie sołectwa Gorzakiew na działkach ewidencyjnych 
nr 601, 600, Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa 
Gorzakiew na działkach ewidencyjnych nr 621,622 i 666”. 
 
6. Gmina Gnojno ogłosiła kolejny przetarg nieograniczony na wykonanie 
zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa Kostera 
na działce ewidencyjnej nr 560, Przebudowa drogi gminnej położonej na działce 
geodezyjnej nr 563 w miejscowości Kostera od km 0+000 do km 0+440”. 
 
7. Aktualnie trwają prace budowlane  związane  z przebudową drogi gminnej nr 
323017T - Płośnia przez wieś od km 0+418 do km 0+868 i od km 0+899 do km 
2+397. Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
 
8. Rozpoczęto modernizację budynku Klubu Rolnika w Skadli. Zakres prac 
obejmuje wykonanie prac remontowo - wykończeniowych . 



4 

 

W ramach zadania zostaną wykonane prace malarsko – tynkarskie, prace 
związane z wymianą otworów okiennych i drzwiowych oraz instalacja wod. - 
kan. i elektryczna. 
Całkowity koszt projektu wynosi  niespełna 40 000 zł, zaś dotacja celowa od 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wynosi blisko 50% kosztów 
kwalifikowanych projektu. 
 
9. Trwają prace związane z „Budową przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Gnojno”. Wykonawca prowadzi jeszcze prace poprawkowe 
przedmiotowej inwestycji. W ramach udzielonego zamówienia należy 
dostarczyć i zamontować 91 kompletnych oczyszczalni, które będą 
przeznaczone do unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych 
odprowadzanych z domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych, 
zlokalizowanych na terenach pozbawionych kanalizacji sanitarnej. 
 
10. Pracownicy  Urzędu Gminy w Gnojnie: 

• wykonali rów odwadniający przy budynku Domu Nauczyciela w 
msc. Kostera   

• naprawili i zabezpieczyli uszkodzony przepust w msc. Zawada  
• naprawili przepust w msc. Balice 
• zamontowali 10-metrowy przepust pod drogą gminną w msc. 

Gorzakiew 
• naprawili uszkodzony przepust z kręgów betonowych w msc. 

Gorzakiew w stronę Piasków 
• dokonali naprawy awarii sieci wodociągowej w msc. Wola 

Bokrzycka. 
 

11. W dniu 25 września w budynku OSP w Gnojnie odbyło się szkolenie dla 
osób u których zamontowano przydomowe oczyszczalnie ścieków. Szkolenie  
dotyczyło aspektów prawnych, organizacyjnych i technicznych budowy i 
eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 

Różne 

 

1. W dniu 6 sierpnia 2014 r. odbył się II przetarg w sprawie sprzedaży 12 
działek położonych w obrębie msc. Falki. W wyniku przeprowadzonego 
przetargu zostały sprzedane 3 działki za łączną kwotę 17.688 zł. 
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2. Z środków funduszu sołeckiego zostały wyremontowane wiaty przystankowe 
w sołectwie Rzeszutki. Wykonano także tablicę pamiątkową Zofii Czeskiej z 
Maciejowskich w sołectwie Maciejowice. Do realizacji  w ramach funduszu 
pozostały jeszcze drobne zadania inwestycyjne, takie jak wywóz kruszywa i 
wykonanie projektów oświetlenia ulicznego. 
 
3. Sukcesywnie przekazywane są do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego w Kielcach wnioski od rolników o udzielenie kredytów 
preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych 
poszkodowanych przymrozkami wiosennymi. 
 
4. Trwa przyjmowanie wniosków o fundusz sołecki na rok 2015. 
 
5. Wójt Gminy Gnojno wydał 24 zarządzenia, które zostały opublikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
6. W okresie między sesjami odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
 
7. W m-cu wrześniu wydano 447 decyzji o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolniczej na 
łączną kwotę 128.390,04 zł.  
 
8. W dniu 19.08.2014 r. w oparciu o upoważnienie zawarte w uchwale 
budżetowej uruchomiono kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym z 
maksymalnym limitem zadłużenia 1.000.000,00 zł. Do dnia dzisiejszego 
korzystaliśmy z niego sporadycznie, gdyż każdorazowy wpływ środków na 
rachunek powoduje jego spłatę a oprocentowanie liczone jest od faktycznego 
zadłużenia. Limit  będzie dostępny do dnia  31.12.2014 r. 
 
9. Rozstrzygnięto również przetarg na kredyt długoterminowy w kwocie 
1.663.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu 
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Do przetargu przystąpiły dwa 
banki. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez BS Szydłów. 
Oprocentowanie wynosi WIBOR 3 miesiące plus marża banku w wysokości 
0,90 %. Umowę podpisano 25.09.2014 r. Uruchomiono I transzę w kwocie 
500.000,00 zł.  
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10. W dniu 22.09.2014 r z Regionalnej Izby Obrachunkowej otrzymaliśmy  
pozytywną opinię o informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. 
 

 


