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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 27.03.2015 r. do 30.04.2015 r. 
 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

1. W miesiącu kwietniu 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Gnojnie wydał 55 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. W miesiącu kwietniu taką Kartę otrzymały 3 rodziny. Łącznie Kartę 

Dużej Rodziny otrzymało 28 rodzin czyli 148 osób. 

 

3. W kwietniu 2015 roku 7 uczestników projektu systemowego pn. 

„Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno – szansą na znalezienie pracy” 

uczestniczyło w spotkaniu grupowym z indywidualnym doradcą zawodowym.  

W dniu 28 kwietnia br. rozpoczął się kurs zawodowy dla 4 kobiet w zawodzie 

pracownik obsługi hotelowej i sanatoryjnej. 

Zadania oświatowe. 

1. W dniu 18.04.2015 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gnojnie wzięli 

udział w XII Biegu Ulicznym o Grand Prix Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Kielcach, zajmując wysokie miejsca od I do VI.  W dniach od  13 – 

17 kwietnia br. w szkole obchodzono III Szkolny Tydzień Profilaktyki. 

2. W dniu 16 kwietnia br. odbyła się uroczysta gala z okazji podsumowania 

konkursów przedmiotowych szkół gimnazjalnych. W uroczystości wzięły udział 

trzy uczennice Gimnazjum w Gnojnie wraz z opiekunami. Dwie z nich zostały 

laureatkami konkursu z języka rosyjskiego, natomiast  jedna laureatką z biologii.  

Wszystkie zostały zwolnione z części egzaminu gimnazjalnego. 

3. W dniach od 21 – 23 kwietnia 2015 r. odbył się egzamin gimnazjalny, do 

którego przystąpiło 39 uczniów. 

4. Gimnazjum w Gnojnie otrzymało certyfikat za społeczne zaangażowanie w 

kampanię „Wszystkie kolory świata” zorganizowanej przez UNICEF. 

Inwestycje i przetargi 

 

1. Na terenie gminy trwają prace nad uporządkowaniem gospodarki wodno – 

ściekowej. Umowa o przyznanie pomocy obejmowała 64 instalacje. W związku 

z rezygnacją trzynastu osób  z  montażu przydomowych oczyszczalni ścieków i  
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wprowadzeniem do zadania trzech lokalizacji zastępczych – podpisano 54 

umowy. 

Wykonawcą zadania jest: Lider konsorcjum: Stanisław Sztuk 

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe SZTUK- BUD. 
                                

2. Na terenie gminy Gnojno realizowany jest projekt pn. „Instalacja systemów 

energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach 

prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”. 

Do chwili obecnej zamontowano 85 kompletnych instalacji solarnych na 

budynkach prywatnych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem robót montaż 

instalacji powinien się zakończyć z końcem września bieżącego roku. 

 

3. W dniu 17 kwietnia 2015 r. komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert na 

realizację zadania 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”.  

Złożono trzy oferty. Najniższą cenę za wykonanie zadania zaoferowała firma 

„DUKT”  za kwotę 199 341,77 zł. Obecnie trwa procedura uzupełniania ofert. 

Podpisanie umowy nastąpi na początku maja br. 

 

4. W dniu 02 kwietnia 2015 r. Gmina Gnojno ogłosiła postepowanie 

przetargowe w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadań: 

1. Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 247 w 

msc. Zofiówka od km 0+000 do km 1+370; 

2. Przebudowa drogi gminnej Jarząbki – Wola Zofiowska na działce 

ewidencyjnej nr 396 od km 0+000 do km 0+380; 

3. Przebudowa drogi gminnej Bugaj – Zawada położonej na działkach 

gminnych o numerze ew. 308, 307, oraz 267 od km 0+000 do km 1+070; 

4. Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej numer 437 

Przyborów - Balice od km 0+000 do km 0+380. 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.04.2015 r. Wpłynęły 4 oferty. Najniższą cenę 

zaoferowała firma DYLMEX za kwotę 578 596,53 zł. Wymienione zadania są 

dofinansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 

przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w 

latach poprzednich na terenie naszej gminy. 

 

5. Wójt Gminy Gnojno rozpoczął procedurę wyłożenia do publicznego wglądu 

projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gnojno wraz   z Prognozą oddziaływania na środowisko”. 

Z ww. dokumentami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Gnojnie. 
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Tryb oraz terminy wnoszenia uwag do powyższego dokumentu został podany          

w ogłoszeniu umieszczonym na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej gminy 

oraz na tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach.  

 

Sprawy różne 
 

1. Wójt Gminy wydał 10 zarządzeń, które zostały opublikowane na stronach 

podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

2. W okresie między sesjami odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

3. Dokonano odmulenia rowu melioracyjnego biegnącego przez łąki w 

okolicach msc. Maciejowice a obecnie trwa odmulanie rowów w msc Gnojno. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


