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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 26.11.2019 r. do 28.01.2020 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

1. Od listopada 2019 roku do stycznia 2020 roku wydano 344 decyzje na zasiłki 
okresowe, zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na dożywianie, zakup 
posiłków, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze. 
 
 2. W omawianym okresie wydano 429 informacji dotyczących przyznania 
świadczenia wychowawczego i 375 informacji dotyczących przyznania świadczenia 
DOBRY START. 
 
3. Od listopada rozpoczęto przyjmowanie wniosków na pomoc żywnościową w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 „Podprogram 2019” 
finansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  
 

Zadania oświatowe 

 

1. 18 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie po raz 
pierwszy została przeprowadzona akcja pod hasłem: „Zostań honorowym dawcą 

krwi”. W specjalnie zorganizowanym punkcie poboru zarejestrowane wcześniej 
osoby mogły oddać tak bezcenną dla ratowania życia krew. Wśród dawców byli: 
pracownicy Urzędu Gminy w Gnojnie, radni, sołtysi, rodzice uczniów, nauczyciele i 
pracownicy obsługi szkoły. 
Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli się przyłączyć do tej akcji. 
 
2. Uczennica kl. III SP w Gnojnie zajęła II miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie 
Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych, który został zorganizowany w WDK w 
Kielcach. 
 
3. Wolontariusze ze szkół podstawowych biorący udział w 28 finale WOŚP zebrali do 
puszek ok. 4 tys. zł, które przekazali na rzecz Orkiestry. 
Dziękuję wszystkim za wsparcie tak szczytnego celu. 
 
4. W czterdziestej, jubileuszowej, edycji Ulicznych Biegów Sylwestrowych w 
Szydłowie szkołę w Gnojnie reprezentowało 14 uczniów. Ostatecznie szkoła zajęła 9 
miejsce, na 30 startujących drużyn. 
 
5. W grudniu 2019 r. wypłacono stypendia szkolne dla 77 uczniów na łączną kwotę 
44.384 zł i 4 zasiłki szkolne na kwotę 2.100 zł. 
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6. Uczniowie ze Szkół Podstawowych w Balicach i Jarząbkach wystawili jasełka w 
Dziennym Domu Seniora w Janowicach Poduszowskich. 
 
7. Uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Balicach otrzymała nagrodę Starosty 
Buskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie lekkoatletyki. 
 
8. W każdej szkole odbyły się przedstawienia jasełkowe i spotkania opłatkowe, w 
których uczestniczyli przedstawiciele władz gminy i zaproszeni goście. 
 
9. We wszystkich szkołach odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia 
Dziadka. Wnuczki i wnukowie wraz z nauczycielami przygotowali dla swoich 
ukochanych babć i dziadków wiele niespodzianek. 
Szczególne podziękowania składam na ręce dyrekcji i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej w Raczycach za zorganizowanie uroczystości z takim rozmachem i w 
takiej formule.  
 
Inwestycje i przetargi 

 

1. Mimo pewnych trudności została zakończona i rozliczona inwestycja pn. „ Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnojno i Glinka wraz z 

przebudową oczyszczalni ścieków”. Projekt był realizowany w systemie 
„Zaprojektuj i wybuduj”. Łącznie powstało 8,614 km kolektorów ściekowych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie było współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

2. W listopadzie i grudniu 2019 roku wykonano 104 przyłącza kanalizacyjne do 
budynków mieszkalnych. Jest to wynik zadowalający. Cieszy nas, że mieszkańcy 
miejscowości Gnojno i Glinka docenili starania gminy i zyskali możliwość korzystania 
z sieci kanalizacyjnej.  

3. Zakończono i rozliczono inwestycje drogowe realizowane w 2019 roku, 
współfinansowane w ramach środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. W ramach prowadzonych robót przebudowano 5 odcinków dróg 
gminnych o łącznej długości 1 894 mb. Drogi zyskały nową nawierzchnię z masy 
bitumicznej oraz utwardzone pobocza. 
 

4. Obecnie trwają prace przygotowawcze do wykonania kanalizacji sanitarnej w 
centralnej części Gnojna oraz odcinków na terenie msc. Gnojno i Glinka, które 
dołączono po opracowaniu programu funkcjonalno – użytkowego. Podpisana została 
umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na udzielenie pożyczki w 
kwocie około 600 tys. zł , w 50% umarzalnej, na realizację tego zadania. 
 
5. Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadań związanych z usuwaniem 
skutków klęsk żywiołowych w 2020 roku dla dróg ujętych w protokołach szkodowych 
z 2018 i 2019 roku. 
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Różne 

1. W ramach  funduszu sołeckiego zakupiono: 
-  kręgi betonowe i płyty oraz materiały niezbędne do zagospodarowania terenu  wokół 
Ośrodka Zdrowia w Balicach; 
- urządzenia zabawowe na wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Bugaj, 
Ruda, Zagrody; 
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosterze; 
- wiatę przystankową dla miejscowości Skadla; 
- ponadto podpisano umowę na „Budowę chodnika w ciągu DW 765 na odcinku od 
9+303,50 do km 9+338,00 w miejscowości Glinka”. 
 
2. Wójt Gminy Gnojno wydał 9 zarządzeń, które zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 
3. W okresie między sesjami odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
 
 
 


