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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 21.11.2018 r. do 29.01.2019 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

1. Od listopada 2018 do stycznia 2019 roku wydano 307 decyzji na zasiłki okresowe, 

zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na dożywianie, zakup posiłków, 

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze. 

 

2.W listopadzie 2018 r. i styczniu 2019 r. 1100 osób z terenu gminy otrzymało paczki 

żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

„Podprogram 2018”. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  

Kolejna (trzecia) paczka dla tych osób będzie wydawana w marcu 2019 roku. W 

ramach Podprogramu 2018 każda zakwalifikowana osoba otrzyma łącznie 4 paczki, 

czyli ok.40 kg żywności. 

 

Zadania oświatowe 

1. 18 grudnia 2018 roku w  Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku 

Zdroju już po raz XVI odbył się Festiwal Stołów Wigilijnych. Szkoła Podstawowa w 

Balicach wystartowała w nim drugi rok z rzędu, ponownie zajmując najwyższą lokatę. 

Silna  reprezentacja uczniów dzięki zaangażowaniu rodziców  mogła wznieść w 

powietrze zwycięski puchar. Unikatem na skalę konkursu okazała się szopka, 

śpiewająca Maryja i asystujący jej Józef  oraz 4 krakowianki. Oczarowani smakami 

dań, pięknem stoiska, uroczo wykonanymi  kolędami i pastorałkami sędziowie 

postanowili przyznać Szkole Podstawowej w Balicach  kolejny raz pierwsze miejsce.

                                                                                                                       

2. W każdej szkole odbyły się spotkania opłatkowe, w których uczestniczyli 

przedstawiciele władz gminy i inni zaproszeni goście. 

3. W grudniu 2018 r.  wypłacono stypendia szkolne dla 90 uczniów  i 3 zasiłki szkolne 

na ogólną kwotę 18.774 zł.  

Inwestycje i przetargi 

 

1. W dniu 06.12.2018 roku rozpisano przetarg na wykonanie montażu instalacji 

odnawialnych źródeł energii dla domów prywatnych z terenu Gminy Gnojno w 

ramach projektu pn. „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych 

na terenie gminy Gnojno”. Projekt przewiduje montaż 121 instalacji 

fotowoltaicznych do produkcji prądu elektrycznego oraz 90 instalacji do podgrzewania 
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ciepłej wody użytkowej. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Intensywność dofinansowania wynosi 60% wartości kosztów 

kwalifikowalnych, do których nie wlicza się podatku VAT. Czyli realne 

dofinansowanie oscyluje w granicach 53%, przy 8% podatku VAT. Wpłynęła jedna 

oferta, której otwarcie nastąpiło w dniu 11.01.2019 r. Cena zaproponowana przez 

wykonawcę mieści się w zakładanej kwocie kosztorysowej, ale biorąc pod uwagę 

wartość instalacji, wkład własny mieszkańca wyniesie około 5 000,00 zł. Zatem jest 

znacznie wyższy niż w przypadku poprzednio wykonywanych instalacji. Niebawem 

do osób, które znajdują się na liście, zostaną wysłane informacje dotyczące warunków 

finansowania, aby się zorientować ilu z nich podtrzyma deklarację wykonania 

instalacji.  

2. Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości 

Gnojno i Glinka. Przebudowywana jest również oczyszczalnia ścieków w Gnojnie. 

Prace wykonywane są przez firmę INSMONT z Połańca w ramach kontraktu 

podpisanego na wykonanie inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie 

jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020.  

3. Przygotowujemy się do rozpisania przetargu na wykonanie prac budowlanych w 

ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Gnojno – 

Osiedle – Kały oraz Gnojno – Osiedle w miejscowości Gnojno”. Jest to odcinek drogi 

na nowo powstającym osiedlu domów jednorodzinnych w Gnojnie.  

W ramach przebudowy zaplanowano do wykonania: 

- jezdnię z betonu asfaltowego szer. 5,0 m i długości 616 m, 

- chodnik szerokości 2 m i długości 651 m, 

- utwardzenie poboczy długości 582 m,  

- 23 zjazdy. 

Wniosek jest na liście rankingowej zadań przeznaczonych do dofinansowania w 

ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016 – 2019”. 

 

4. Złożono listę zadań priorytetowych do wykonania w 2019 roku w ramach usuwania 

skutków klęsk żywiołowych. Zadania dotyczą odbudowy infrastruktury drogowej na 

terenie gminy. 

 

Różne 

1. 5 grudnia 2018 r. podopieczni Dziennego Domu Seniora odwiedzili dzieci w Domu 

Dziecka w Pacanowie i przekazali im własnoręcznie wykonane upominki. Z kolei w 

dzień św. Mikołaja, czyli 6 grudnia, wszystkie przedszkolaki z terenu naszej gminy 
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otrzymały od seniorów maskotki, słodycze i owoce. Spotkanie międzypokoleniowe 

miało uroczysty charakter i wniosło w życie naszych milusińskich wiele radości. 

2.  Wójt Gminy Gnojno wydał 12 zarządzeń, które zostały opublikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

3. W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

4. 1 lutego 2019 roku odbędzie się przetarg nieograniczony na sprzedaż 16 działek 

budowlanych, położonych w msc. Gnojno. 

 

 

 

 


