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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 01.05.2015 r. do 24.06.2015 r. 
 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 
1. W miesiącu maju i czerwcu 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gnojnie wydał 98 decyzji na zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe 
na dożywianie, zakup posiłków, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. 
 
2. Z dniem 1 czerwca 2015 roku pracownikowi do spraw świadczeń rodzinnych 
i funduszu alimentacyjnego powierzono zadania  asystenta rodziny. Wymiar 
czasu pracy i wynagrodzenie dla tego pracownika nie uległy zmianie. Są to 
zadania zlecone i nie obciążają budżetu gminy. 
 
3. W maju  2015 roku zakończył się kurs zawodowy dla 4 kobiet – „Pracownik 
obsługi hotelowej i sanatoryjnej” i dla 3 mężczyzn – „Magazynier + obsługa 
wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”. 
 
Zadania oświatowe 

1. 21 maja br. uroczyście obchodzono 10. rocznicę nadania Szkole Podstawowej 
w Gnojnie imienia Marii Konopnickiej. 

2. W dniu 3 czerwca 2015 r. ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Raczycach. 

3. 14 czerwca br. na stadionie przy Szkole Podstawowej w Gnojnie odbył się 
Plenerowy Piknik z okazji Dnia Dziecka połączony z pokazami sprzętu Straży 
Pożarnej i Policji. W obchodach wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół z 
terenu naszej gminy, zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: Pani 
Bożentyna Pałka – Koruba – wojewoda świętokrzyski, Pani Renata Janik – 
posłanka na Sejm VII kadencji, Pan Stanisław Klimczak – wicestarosta buski 
oraz mieszkańcy. 

4. Wypłacono stypendia szkolne dla 178 uczniów na ogólną kwotę – 17.219,00 
zł i zasiłek szkolny dla 2 uczniów na kwotę 600,00 zł. 

Inwestycje i przetargi 

 

1. Zakończono prace w ramach zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki 
wodno - ściekowej na terenie gminy Gnojno”. W sumie wykonano 53 
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przydomowe oczyszczalnie ścieków. W dniu 01.06.2015 r. do Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego złożony został wniosek o refundację 75 % 
poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Obecnie trwa weryfikacja złożonego 
wniosku o płatność. 
                                

2. W dniu 28.05.2015 r. podpisano umowę z Wojewodą Świętokrzyskim 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”.  
 
3. Rozpoczęto procedurę ponownego wyłożenia do publicznego wglądu 
projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gnojno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”. 
Informacja o poprzednim wyłożeniu była słabo rozpropagowana wśród naszych 
mieszkańców. Ponieważ są to sprawy istotne dla przyszłości gminy - konsultacje 
społeczne muszą być przeprowadzone z należytą starannością. Projekt „Zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gnojno” zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od  06. 
do 28.07.2015 roku w siedzibie  Urzędu Gminy w Gnojnie, w godzinach od 7.30 
do  15.00, w pokoju nr 5. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w ww. projekcie odbędzie się 
w dniu 13 lipca 2015 r., w Urzędzie Gminy w Gnojnie, w pokoju numer 18 (I 
piętro - sala konferencyjna) ,  o godz. 11.00. 
 

4. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz dokonano 
zgłoszenia robót budowlanych dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce ew. nr 460 w miejscowości 
Maciejowice”. Na powyższe zadanie złożono wniosek o dotację do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Sprawy różne 

 
1. Rozpoczęto realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok. 
Obecnie trwa dostawa kruszywa do poszczególnych sołectw i rozbudowa 
oświetlenia ulicznego w msc. Wola Zofiowska. W takcie opracowania są 
projekty na rozbudowę oświetlenia ulicznego w msc.: Zagrody, Jarząbki i 
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Glinka. W najbliższym czasie rozpocznie się remont figurek oraz realizacja 
innych zadań zgłoszonych we wnioskach. 
 
2. W dniu 24 czerwca br. zostanie podany do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości 
Gnojno (działki budowlane). Przetarg w sprawie sprzedaży działek zostanie 
ogłoszony  w terminie późniejszym.  
 
3. Wójt Gminy wydał 16 zarządzeń, które zostały opublikowane na stronach 
podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. 
 
4. W okresie między sesjami odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
5. Trwa spór pomiędzy gminą Gnojno a najemcą budynku po byłej Szkole 
Podstawowej w Janowicach Poduszowskich. Najemca przed opuszczeniem 
budynku domaga się od gminy kwoty 100 tys. złotych, tytułem rekompensaty za 
poniesione koszty na remont pomieszczeń, który został wykonany samowolnie 
(tak wynika z posiadanych dokumentów). 
 
6. Zmniejszono subwencję ogólną dla gminy o kwotę 300 tys. złotych z powodu 
nieuregulowania statusu prawnego działek zajętych pod drogi. Kontrola RIO 
przeprowadzona w 2014 roku wykazała ww. nieprawidłowości. Niewykonanie 
zaleceń pokontrolnych spowodowało bardzo duże pogorszenie i tak już trudnej  
sytuacji finansowej naszej gminy. W związku z zaistniałym faktem zmuszeni 
jesteśmy dostosować wydatki adekwatnie do zmniejszonych dochodów. 
 
7. Rozpoczęto rozmowy z proboszczem parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w 
Gnojnie, ks. Adamem Pajdą, i projektantem na temat rewitalizacji miejscowości 
Gnojno w obrębie kościoła. Proces zmian przestrzennych obejmowałby m.in. 
budowę drogi od DPS, kładki prowadzącej na plebanię, parkingu oraz 
zagospodarowanie terenu między drogą wojewódzką, starym wikariatem a 
figurą św. Jana Nepomucena. 
 
  
 

 

 
 

 


