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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 30.09.2014 r. do 07.11.2014 r. 

Zadania własne i  zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
 
1. W miesiącu październiku 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gnojnie wydał 183 decyzje na zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe 
na dożywianie, zakup posiłków, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. 
 
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął  271 wniosków o świadczenia 
rodzinne i  fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2014/2015. Od 1 
listopada 2014 roku o świadczenia rodzinne mogą się ubiegać osoby, których 
dochód netto na osobę miesięcznie  nie przekracza kwoty 574 zł, w przypadku 
gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 
niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, gdy dochód  nie przekracza  
664 zł netto na osobę. Obowiązuje dochód za 2013 rok. 
 
3. W miesiącu październiku rozpoczął się kurs zawodowy dla 4 mężczyzn – 
spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG w ramach projektu 
systemowego pn. „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno – szansą na 
znalezienie pracy”. 
 
Zadania oświatowe 

 

1. W dniu 13.10.2014 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. W uroczystości, podczas której nauczyciele i pracownicy obsługi 
otrzymali nagrody, uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gminy i 
powiatu. 

2. 23.10.br. w gimnazjum w Gnojnie odbyło się ślubowanie klas I połączone z 
Dniem Edukacji Narodowej.   

3. Wypłacono dwa zasiłki szkolne dla uczniów, będących w trudnej sytuacji 
materialnej  spowodowanej zdarzeniami losowymi. Kwota zasiłku dla jednego 
ucznia wyniosła 530 zł. 

4. W m-cu październiku 69 uczniom z najuboższych rodzin wypłacono zwrot 
kosztów poniesionych na zakup podręczników szkolnych. Kwota dokonanych 
zwrotów wyniosła 18 000 zł. 
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5. Drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej w Gnojnie zajęła II miejsce a 
dziewcząt III miejsce w Półfinale Wojewódzkim Mini – Siatkówki. 

6. 28 września br. uczniowie z gimnazjum w Gnojnie wzięli udział w XI 
Międzygminnym Biegu Przełajowym o Puchar Wójta Gminy Stopnica. 
Dziewczęta z klas trzecich zajęły II i III miejsce, z klas pierwszych – III 
miejsce, natomiast chłopcy z klas trzecich – III miejsce a klas pierwszych – II 
miejsce. 

Inwestycje i przetargi 

1. W dniu 30 września br. Gmina Gnojno złożyła wniosek o przyznanie dotacji 
na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej położonej w 
miejscowości Gnojno celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” w 
ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Wnioskowana 
kwota dotacji wynosi 203.691 zł. Nasz wniosek znalazł się na 22 miejscu (wśród 
43 wniosków) na wstępnej liście rankingowej. 
  
2. W dniu 10.10.2014 roku dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 323017T – Płośnia przez wieś od km 0+418 do 
km 0+868 i od km 0+899 do km 2+433”. 
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej i 
ścieralnej na całej długości 1985 metrów przebudowywanej drogi, 
przebudowę istniejących zjazdów oraz   
wykonanie  na  całej  długości  utwardzonych  poboczy. 
Wartość zadania  inwestycyjnego wyniosła 392.699,60 zł, zaś dofinansowanie 
ze środków Ministerstwa Administracji  i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych wyniosło 291.280 zł. 
Wykonawcą całego zadania była firma Dukt, Artur Piwowar, Wola Murowana, 
ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny. 

3. W dniu 08 października br. nastąpił odbiór następujących inwestycji: 
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie 

sołectwa Maciejowice na działce ewidencyjnej nr 476. 
Zakres przebudowy obejmował wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi o 
długości 180 m wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem.   
Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa Gorzakiew na 

działkach ewidencyjnych nr 601, 600. 
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Zakres przebudowy obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi o 
długości 356 m wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy. 
Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa Gorzakiew na 

działkach ewidencyjnych nr 621, 622 i 666. 

Wykonano  360 m  nawierzchni drogi asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy 
kruszywem a także zamontowano bariery sprężyste na przepuście, w celu 
poprawy bezpieczeństwa. 
Wartość wykonanych dróg wyniosła odpowiednio:   
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie 

sołectwa Maciejowice na działce ewidencyjnej nr 476 – 35 084,03  zł. 

Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa Gorzakiew na 

działkach ewidencyjnych nr 621, 622 i 666 - 83 089,20 zł. 

Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa Gorzakiew na 

działkach ewidencyjnych nr 601, 600 – 79 026,47 zł. 

 

4. W dniu 28 października 2014 roku odbył się odbiór zadania pn. 
„Modernizacja budynku Klubu Rolnika w Skadli”. 
Zakres rzeczowy obejmował wykonanie prac modernizacyjnych wewnątrz 
budynku Klubu Rolnika w Skadli w zakresie wymiany posadzek, ocieplenia 
wspólnej ściany wewnętrznej, wymianę instalacji wod.-kan., wymianę instalacji 
elektrycznej, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, 
wyrównanie i uzupełnienie tynków, malowanie ścian wew. farbami 
emulsyjnymi. 
Wartość prac wyniosła  39.753,52 zł, zaś kwota  dofinansowania ze środków 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu „Odnowa Wsi 
Świętokrzyskiej na 2014 r.” – 18.896 zł.   
          
5. W  Gminie Gnojno realizowany jest, wraz z 9 gminami partnerskimi, projekt 
pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności 

publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i 

pińczowskiego". Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych i 
obejmuje swoim zakresem montaż kolektorów słonecznych, w celu 
efektywnego wykorzystania energii słonecznej do ogrzania wody użytkowej. W 
ramach projektu na terenie gminy Gnojno zamontowane zostaną na budynkach 
prywatnych 152 kolektory słoneczne. 
Z uwagi na duże zainteresowanie montażem kolektorów słonecznych  
przyjmowane są zgłoszenia na listę rezerwową. 
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Osoby zainteresowane powinny składać wnioski o umożliwienie uczestnictwa w 
projekcie w pokoju nr 5 w budynku Urzędu Gminy w Gnojnie. 
 
6. Gmina Gnojno w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność w 
ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, 
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 38 536 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Janowice Poduszowskie, 
Janowice Raczyckie, Gnojno, Raczyce”. 
 
7. Gmina Gnojno w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność w 
ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego PROW na lata 2007-2013 otrzyma dofinansowanie w wysokości 964 
189 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gnojno”. 
 
8. Gmina Gnojno w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność w 
ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego PROW na lata 2007-2013 otrzyma dofinansowanie w wysokości 147 
590 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej na terenie Gminy Gnojno”. 
 
9. Gmina Gnojno w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność w 
ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, 
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 otrzyma dofinansowanie w 
wysokości 190 471,88 zł w ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. 
”Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raczycach - celem utworzenia Centrum 
Aktywności Lokalnej”. 
 

Różne 

1. W dniu 3 listopada 2014 r. odbył się przetarg dotyczący sprzedaży 3 
nieruchomości lokalowych położonych w budynku Ośrodka Zdrowia w 
Balicach. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie 
przystąpił do przetargu. 
 
2. Ze środków funduszu sołeckiego zostanie wybudowana figurka w 
miejscowości Jarząbki, natomiast zgodnie z nowym wnioskiem wyremontowane 
zostaną figurki w miejscowości Balice. W ramach funduszu odebrano projekty 
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oświetlenia ulicznego. Częściowa realizacja projektów nastąpi w tym roku a 
częściowa - w roku przyszłym. 
    
3. Sukcesywnie według potrzeb rolników zostają przekazywane wnioski do 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Kielcach o udzielenie 
kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych 
poszkodowanych przymrozkami wiosennymi. 
 
4. W dniu 28 listopada 2014 r. odbędzie się przetarg dotyczący sprzedaży 22 
działek budowlanych położonych w miejscowości Gnojno. 
 

5. Do dnia 1 grudnia 2014 r. można składać pisemne oferty na zakup 
zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gnojno. Część jawna 
przetargu odbędzie się w dniu 5 grudnia 2014 r.  
 

6. W okresie między sesjami odbyło się jedno posiedzenie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
7. Wójt Gminy Gnojno wydał 29 zarządzeń, które zostały opublikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

 


