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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 26.06.2015 r. do 09.08.2015 r. 
 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

1. W miesiącu lipcu 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie 
wydał 52 decyzje na zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na 
dożywianie, zakup posiłków, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. 
 
2. W lipcu  2015 roku odbyło się spotkanie grupowe z psychologiem dla osób 
biorących udział w projekcie systemowym pn.:  „Aktywizacja bezrobotnych w 
Gminie Gnojno – szansą na znalezienie pracy”. 
 

Zadania oświatowe 

 

1. 6 lipca 2015 r. ogłoszono przetarg na dowóz uczniów do szkół w roku 
szkolnym 2015/2016. W wyniku postępowania przetargowego wybrano firmę 
AMPIR, Elżbieta Czesak-Helińska, Tychy, która za kwotę 194.400 zł będzie 
dowozić i odwozić każdego dnia 324 uczniów. Umowę o świadczenie ww. 
usług podpisano w dniu 23.07.2015 r. 
 
2. W dniu 9 lipca 2015 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Raczycach, w wyniku którego wyłonionym kandydatem została 
Pani Danuta Cesarz. 
 
3. Dnia 1 lipca br. ogłoszono konkurs na stanowisko głównego księgowego w 
Gminnym Zespole Obsługi Szkół. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
konkursowego głównym księgowym została Pani Elżbieta Korzec. 
 
4. 28 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej w trakcie 
którego przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne dla Pani Anety 
Jurkowskiej – nauczycielki Szkoły Podstawowej w Raczycach – ubiegającej się 
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Pani Aneta 
Jurkowska zdała egzamin i uzyskała awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 
 
5. Gmina Gnojno otrzymała 3 miejsca na kolonie organizowane przez 
Kuratorium Oświaty w Kielcach dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich 
dochodach. Na kolonie nad morzem pojechał 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej w 
Raczycach i 2 uczniów z Gimnazjum w Gnojnie. Rodzice nie ponosili z tego 
tytułu żadnych opłat. 
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6. W placówkach oświatowych trwają drobne remonty i malowanie 
pomieszczeń. Wymienione prace wykonywane są we własnym zakresie przez 
pracowników urzędu gminy. 
 
Inwestycje i przetargi 

 

1. Po przeprowadzonej kontroli w dniu 07.07.2015 r. w miejscu realizacji 
projektu, do Urzędu Gminy w Gnojnie wpłynęło pismo ze Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego o przekazaniu do Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa zlecenia płatności na kwotę 500 660,00 zł jako 
refundację części kosztów poniesionych podczas realizacji operacji pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Gnojno”. 
Refundacja obejmuje 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych. 
Przekazanie zlecenia płatności kończy proces rozliczania projektu. 

                                

2. Wójt Gminy Gnojno informuje, że w związku z realizacją projektu 
partnerskiego pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach 

użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i 

pińczowskiego" stara się o rozszerzenie jego zakresu poprzez zwiększenie liczby 
instalacji montowanych na domach prywatnych. 
W związku z powyższym istnieje możliwość wpisywania się na listę osób, które 
wyrażają chęć, by taka instalacja została zamontowana na ich budynku.  

Obecnie wkład finansowy, jaki musi wnieść mieszkaniec wynosi odpowiednio: 
1. Instalacja typu A montowana, gdy gospodarstwo zamieszkuje od 1 do 3 osób 
– 2.440,80 zł 
2. Instalacja typu B montowana, gdy gospodarstwo zamieszkuje od 3 do 5 osób 
- 2 710,80 zł 
3. Instalacja typu C montowana, gdy gospodarstwo zamieszkuje powyżej 5 osób 
- 3 153,60 zł 

 

3. Dyskusja publiczna nad przygotowywanym projektem Zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbyła  się w dniu 
13 lipca 2015 r w Urzędzie Gminy w Gnojnie. Po przeprowadzeniu dyskusji 
publicznej jeszcze przez 21 dni można było wnosić uwagi co do przyjętych w 
projekcie rozwiązań. Projekt zmiany studium zawiera między innymi 
potencjalne lokalizacje farm wiatrowych na terenie naszej gminy.  
 
4. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz ogłoszono 
postępowanie przetargowe na:  
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- „Przebudowę drogi gminnej położonej na działce nr 574 w miejscowości 
Gorzakiew od km 0+000 do km 0+749”; 

- „Przebudowę drogi gminnej nr 323024T Wola Zofiowska przez wieś od km 
0+000 do km 1+120”; 

3. „Przebudowę drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 317 w msc. 
Janowice Poduszowskie od km 0+000 do km 0+518”. 

Powyższe zadania uzyskały dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych realizowanych w oparciu o promesę 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 07 lipca 2015 roku, która określa 
wysokość dotacji na 420 000,00 zł do maksymalnej wartości 80% kosztów 
kwalifikowanych zadania. 

Sprawy różne 

1. W dniu 28 sierpnia 2015 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż 20 działek budowlanych położonych w msc. Gnojno. 

 
2. Zakończono szacowanie strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska 
atmosferycznego, gradu i huraganu, które miało miejsce w dniach 19.07.2015 r. 
i 25.07.2015 r. Najbardziej poszkodowane miejscowości to Wólka Bosowska i 
Ruda. Straty stwierdzono w budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz w 
sadach. Wnioski złożyło około 40 rolników. 
 
3. Zlecono wykonanie projektu remontu remizy OSP w Wólce Bosowskiej. 
 
4. Odebrano potwierdzenie zgłoszenia robót ze Starostwa Powiatowego 
dotyczące rozbudowy oświetlenia ulicznego w Zagrodach. W najbliższym 
czasie zostanie ogłoszony przetarg  i wybrany wykonawca robót. 
 
5. Zrealizowano umowę dotyczącą dowozu kruszywa na drogi gminne – I etap. 
W związku ze zmianą przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, po dzisiejszej sesji 
zostanie ogłoszony drugi przetarg na dostawę kruszywa.  
 
6. Odmulono rów wpisany do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 
miejscowości Ruda oraz wyremontowano figurkę w sołectwie Grabki Małe. 
 
7. W związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej o kwotę 297.976 zł zlecono 
inwentaryzację dróg, polegającą na przypisaniu im odpowiedniej kategorii. 
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8. Wójt Gminy wydał 9 zarządzeń, które zostały opublikowane na stronach 
podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. 
 
9. W okresie między sesjami odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
 
 

 

 

 
 

 


