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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 10.08.2015 r. do 28.09.2015 r. 
 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

1. Od sierpnia do września 2015 roku  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gnojnie wydał 152 decyzje na zasiłki celowe, specjalne celowe, zakup 
posiłków, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. 
W miesiącu wrześniu w 134 rodzinach zostały przeprowadzone wywiady 
środowiskowe w sprawie ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
bezpłatnych posiłków dla uczniów w szkole. Do bezpłatnego dożywiania zostało 
zakwalifikowanych 225 dzieci. 
 
2. Od sierpnia  2015 roku  GOPS przyjmuje wnioski na świadczenia rodzinne i 
fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2015/2016. 
Na nowy okres zasiłkowy obowiązuje dochód za 2014 rok. Świadczenia 
rodzinne przysługują,  jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł  
(764 zł na osobę z dzieckiem niepełnosprawnym). 
 

Zadania oświatowe 
 
1. Dnia 1 września 2015 r. w każdej placówce oświatowej na terenie gminy 
miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016. W 
uroczystościach wzięli udział: wójt gminy, przewodniczący rady, 
wiceprzewodnicząca rady oraz radni. Naukę w szkołach rozpoczęło 506 
uczniów. 
 
2. Podczas wakacji we wszystkich szkołach wykonano drobne prace remontowe 
i porządkowe.  
 
3. Od 17 do 28 sierpnia br. w Szkole Podstawowej w Raczycach odbyły się 
półkolonie letnie zorganizowane przez Związek Młodzieży Wiejskiej w 
Kielcach i naszą gminę. Z bogatej oferty programowej skorzystało 53 dzieci. 
 
4. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w przedsięwzięciu edukacyjnym 
„Kochane Pierwszaki”, które odbyło się 15 września 2015 r. w Europejskim 
Centrum Bajki w Pacanowie.  
 
Inwestycje i przetargi 

 

1. Zakończono prace budowlane  wykonywane w ramach realizacji zadania pn.: 
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„Przebudowa drogi gminnej położonej  w miejscowości Gnojno celem poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego”.  

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 31.08.2015 roku. W dniu 10 
września 2015 roku do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego złożony 
został komplet dokumentów wymaganych do rozliczenia inwestycji i wypłaty 
dotacji. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 99 670,00 zł, co stanowi 50 % 
wartości wykonanych robót budowlanych. Inwestycja dofinansowana w ramach 
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 

Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”.  
 

2. Dobiegają końca roboty budowlane przy przebudowie dróg gminnych: 
• w msc. Zofiówka położonej ma działce ewid. nr 247 od km 0+000 do km 

1+370, 
•  Jarząbki – Wola Zofiowska na działce ewidencyjnej nr 396 od km 0+000 

do km 0+380, 
•  Bugaj – Zawada położonej na działkach gminnych o numerze ew. 308, 

307, oraz 267 od km 0+000 do km 1+070, 
• w msc. Balice położonej na działce ewidencyjnej numer 437 od km 0+000 

do km 0+380. 
Zadania realizowane w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych, które 
wystąpiły na terenie naszej gminy, i dofinansowane na podstawie promesy 
Ministra  Administracji i Cyfryzacji. Roboty są prowadzone zgodnie z umową i 
nie ma zagrożenia co do dotrzymania terminów.  
 
3. W dniu 26 sierpnia 2015 roku po przeprowadzeniu procedury przetargu 
nieograniczonego podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą, tj. 
Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „FART”,  i przekazano tereny budowy 
dla wykonania  zadań: 
1. „Przebudowy drogi gminnej położonej na działce nr 574 w miejscowości 
Gorzakiew od km 0+000 do km 0+749”; 

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

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

Umowa obejmuje sumaryczne wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych 
w kwocie 561 380,79 zł brutto. Termin realizacji ww. zadań - do 10 listopada 
2015 roku. 
W dniu 27 sierpnia b.r. złożono komplet dokumentów wymaganych do 
podpisania umowy przyznania dotacji. Dokumenty zostały zweryfikowane i 
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zaakceptowane. Obecnie oczekujemy na podpisanie stosownych umów. 
Przyrzeczenie dofinansowania powyższych zadań zapewnia promesa 
Ministerstwa Administracji  i Cyfryzacji z dnia 07 lipca 2015 r. w wysokości 80 
% kosztów kwalifikowanych. 
 
4. Rozpoczęto przygotowania do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach: 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 
– 2020”. Program od 2016 roku zastąpi Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych, który funkcjonował w latach 2012-2015. W 2016 roku planowana 
jest realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 323 008 T 
położonej w miejscowości Gnojno”. Intensywność dofinansowania pozostała na 
poprzednim poziomie i wynosi 50 % wartości zadania brutto. 

5. W dniu 8 września b.r. w Urzędzie Gminy w Gnojnie odbyło się spotkanie 
poświęcone uzgodnieniu sposobu usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji 
wad w wykonaniu płyty boiska sportowego w Gnojnie. W spotkaniu 
uczestniczył między innymi wykonawca zadania oraz inspektor sprawujący 
nadzór podczas prowadzenie prac budowlanych. Mimo dwukrotnego 
zaproszenia na spotkanie nie przybył autor projektu budowlanego. Na początku 
spotkania odbyła się wizja lokalna na płycie boiska. Oględziny trzech wykopów 
uwidoczniły przekrój poprzeczny warstw płyty boiska. Stwierdzone wady 
opisuje sporządzony protokół. Na podstawie powyższego protokołu w dniu 
11.09.2015 r. wystosowano do wykonawcy zadania wezwanie do usunięcia wad 
stwierdzonych w okresie gwarancji. Wykonawca ma usunąć wady do 31 grudnia 
2015 r. 

Sprawy różne 

 
1. W ramach realizacji funduszu sołeckiego została podpisana umowa na remont 
figurek w miejscowościach: Wola Bokrzycka, Kostera, Jarząbki, Zofiówka. 
 
2. W najbliższym czasie z funduszu sołeckiego zostanie wykonane oświetlenie 
uliczne w miejscowościach: Zagrody, Grabki Małe, Zawada. 
 
3. W miesiącu wrześniu została podpisana umowa na dostawę kruszywa na 
remont dróg gminnych. 
 

4. Wójt Gminy wydał 16 zarządzeń, które zostały opublikowane na stronach 
podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. 
 
5. W okresie między sesjami odbyło się 1 posiedzenie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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