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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 29.09.2015 r. do 23.10.2015 r. 
 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 
1. W miesiącu październiku 2015 roku  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gnojnie wydał 17 decyzji na fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy  
2015/2016. 
 
2. Nadal przyjmowane są wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy 2015/2016 z obowiązującym dochodem za 2014 rok. Do tej pory 
przyjęto 165 wniosków. Świadczenia rodzinne przysługują, jeżeli dochód  w 
rodzinie nie przekracza 674 zł na osobę i 764 zł na osobę z dzieckiem 
niepełnosprawnym. 
 
 

Zadania oświatowe 
 
1. W miesiącu październiku b.r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Gnojnie 
uczestniczyli w Wojewódzkich Zawodach Lekkoatletycznych w Sandomierzu, 
Biegach Przełajowych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, Turnieju 
Piłki Nożnej w Pierzchnicy, XVI Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na 
stadion” o Puchar Tymbarku. Natomiast uczniowie Gimnazjum w Gnojnie 
wzięli udział w XII Międzygminnym Biegu Przełajowym o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Stopnica.  Zawodnicy biorący udział w zwodach zajęli wysokie 
premiowane I, II i III miejsca. 
 
2. Szkoła Podstawowa w Raczycach otrzymała medal „Za zasługi dla Ligi 
Obrony Kraju” przyznany przez Zarząd Główny LOK w Warszawie. 
 
3. 13 października 2015 roku czyli w dniu poprzedzającym Dzień Edukacji 
Narodowej w placówkach oświatowych na terenie gminy odbyły się spotkania i 
okolicznościowe akademie z udziałem pracowników oświaty, młodzieży i władz 
samorządowych. Natomiast w godzinach popołudniowych z okazji tego święta i 
110 rocznicy powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyło się 
spotkanie wszystkich pracowników oświaty i emerytów, w którym 
uczestniczyli: posłanka Renata Janik, przedstawiciele władz gminy oraz 
przedstawiciele Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP.  
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Inwestycje i przetargi 

 

1. W dniu 15 października 2015 roku komisja powołana zarządzeniem Wójta 
Gminy Gnojno dokonała odbioru końcowego następujących odcinków dróg: 

• drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 247 w msc. Zofiówka 
od km 0+000 do km 1+370; 

• drogi gminnej Jarząbki – Wola Zofiowska na działce ewidencyjnej nr 396 
od km 0+000 do km 0+380; 

•  drogi gminnej Bugaj – Zawada położonej na działkach gminnych o 
numerach ew. 308, 307 oraz 267 od km 0+000 do km 1+070; 

• drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej numer 437 w msc. 
Balice od km 0+000 do km 0+380. 

Zadania realizowane w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych i 
dofinansowane na podstawie promesy Ministra Administracji i Cyfryzacji. 
Roboty zakończono zgodnie z umową. Koszt wykonania robót wyniósł 
578 596,53 zł a dofinansowanie w ramach promesy wyniosło 459 215,00 zł. 
Roboty zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. 
„DYLMEX- INWESTYCJE”.  
Zgodnie z zapisami umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty 
na okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego bezusterkowego. 
 
2. Gmina Gnojno otrzymała kolejne przyrzeczenie otrzymania wsparcia w 
postaci promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie 
zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Promesa obejmuje 
zadania: 

• Przebudowę drogi gminnej nr 323021T Glinka-Wola Bokrzycka od km 
1+030 do km 1+830 (przebudowa obejmuje odcinek drogi biegnący od 
strony Woli Bokrzyckiej) 

• Przebudowę drogi gminnej położonej na działce o numerze ew. 244 w 
miejscowości Skadla od km 0+000 do km 0+440. 

W związku z powyższym zlecono opracowanie projektów, dokonano zgłoszenia 
robót budowlanych w Starostwie Powiatowym oraz ogłoszono przetarg 
nieograniczony na wykonanie przedmiotowych zadań.  
 

3. Przygotowywany jest wniosek aplikacyjny o dofinansowanie „Przebudowy 
drogi gminnej Nr 323008T w miejscowości Gnojno” w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020”.  
Inwestycja planowana do realizacji w 2016 roku. 
Do chwili obecnej dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie 
Powiatowym oraz złożono do zatwierdzenia projekt stałej organizacji ruchu. 
Ostateczny termin złożenia wniosku aplikacyjnego upływa 30 października 
2015 roku.  
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4. Na ukończeniu są prace wykonywane w ramach przebudowy dróg gminnych 
objętych drugą promesą w miejscowościach: Wola Zofiowska, Gorzakiew i 
Janowice Poduszowskie oraz drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości Maciejowice.  
 

Sprawy różne 
 
1.Trwają prace polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego w 
miejscowościach: Zagrody, Zawada i Grabki Małe. 
 
2. W dniu 19 października b.r. podpisano umowę na dostawę urządzeń 
zabawowych, które zostaną zamontowane na placu zabaw w msc. Rzeszutki. 
 
3. W najbliższym czasie zostaną zainstalowane urządzenia siłowni 
napowietrznej w miejscowości Gnojno. 
 
4. W ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego trwa remont figurek 
przydrożnych w miejscowościach: Jarząbki, Kostera, Wola Bokrzycka, 
Zofiówka. 
 
5. Rolnicy złożyli 609 wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych 
spowodowanych przez suszę, która wystąpiła na terenie gminy Gnojno na 
przełomie czerwca i sierpnia br. W 172 gospodarstwach straty przekroczyły 30% 
średniej rocznej produkcji rolnej  i był to najwyższy wskaźnik uznanych strat na 
terenie powiatu buskiego.  
 
6. Wójt Gminy wydał 10 zarządzeń, które zostały opublikowane na stronach 
podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. 
 
7. W okresie między sesjami odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
 
 

 

 

 
 

 


