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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 29.01.2019 r. do 16.04.2019 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

1.Od 1 lutego do 31 marca 2019 roku wydano 206  decyzji na zasiłki okresowe, zasiłki 
celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na dożywianie, zakup posiłków, świadczenia 
rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze. 
 
2. W omawianym okresie wpłynęło 105 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. 
96 wnioskujących rodzin otrzymało już karty, natomiast pozostali wnioskodawcy 
oczekują na ich wydanie. 
 
3. W wyniku podpisanego porozumienia od 1 stycznia 2019 r. liczba osób 
korzystających z oferty Dziennego Domu Seniora w Janowicach Poduszowskich 
wzrosła z 15 do 25.  
 
4. Gmina Gnojno otrzymała promesę w kwocie 150.000 zł, co stanowi 85% wydatków 
kwalifikowanych, na utworzenie Klubu Seniora+. Klub będzie przeznaczony dla 15 
osób i będzie działał na nieco innych zasadach niż Dzienny Dom Seniora. 
 
5. W marcu 2019 r. wydano żywność (trzecia paczka) dla 1100  osób w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 „Podprogram 2018”. 
Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym.  
 

Zadania oświatowe 

1. 30 stycznia br. wypłacono nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający. 
Wysokość średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego przedstawia się następująco: 
 
nauczyciele stażyści     1.567,10 zł 
nauczyciele kontraktowi  10.019,32 zł 
nauczyciele mianowani  43.310,30 zł 
nauczyciele dyplomowani  87.152,49 zł 
_____________________________________________________________________ 
Razem:             142.049,21 zł plus 27.163,63 zł – składka ZUS 
zapłacona przez pracodawcę 

                                   Ogółem:    169.212,84 zł 

 
W rozbiciu na poszczególne szkoły wypłata jdu kształtuje się następująco: 
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1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie 91.691,67 zł 
2. Szkoła Podstawowa w Raczycach     43.569,70 zł 
3. Szkoła Podstawowa w Balicach     18.977,50 zł 
4. Szkoła Podstawowa w Jarząbkach    14.973,97 zł 

Biorąc pod uwagę wysokość kwot wypłacanych corocznie, będziemy dążyć do 
zmniejszania kosztów związanych z wypłatami jednorazowego dodatku 
uzupełniającego dla nauczycieli. 
Nawiązując do aktualnych wydarzeń w kraju, bardzo dziękuję nauczycielom za to, że 
nie przystąpili do strajku. Uważam, że dobro dziecka powinno być zawsze traktowane 
jako wartość nadrzędna. 
 
2. 30-osobowa grupa uczniów z kl. II i III ze szkół podstawowych w Gnojnie, 
Jarząbkach, Raczycach i Balicach uczestniczy w programie „Umiem pływać”. 
Organizatorem zajęć jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Gmina 
zapewnia bezpłatny transport na zajęcia i opiekę wychowawcy. 
 
3. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa szkoły podstawowe w 
Gnojnie, Balicach i Jarząbkach aplikowały o udzielenie wsparcia finansowego na 
zakup książek do bibliotek. Kwota wsparcia wyniosła 21.200 zł; wkład własny gminy 
4.240 zł. Po otrzymaniu dotacji z Kuratorium – szkoły przystąpią do realizacji zadania. 
 
4. Dwie grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie i 
jedna grupa ze Szkoły Podstawowej w Raczycach biorą udział w zajęciach, 
organizowanych w ramach Programu „SKS”. Program jest finansowany ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wkład własny gminy w realizację zajęć sportowo-
rekreacyjnych wynosi 900 złotych. 
Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy mimo iż nie otrzymują dodatkowego 
wynagrodzenia, aktywnie włączają się w życie szkoły. Wkrótce zmienimy zasady i 
osoby, które są aktywne będą nagradzane, natomiast osoby, które nie są aktywne – nie 
będą nagradzane. 
 
Inwestycje i przetargi 

 

1. Dobiegają końca prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
miejscowości Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków. Obecnie 
pozostały do wykonania tylko prace porządkowo - odtworzeniowe. W celu 
oszacowania kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego dla jednego mieszkańca, 
zlecono opracowanie kosztorysu. Gmina musi jeszcze uregulować stan prawny i 
wykupić teren na którym posadowione są 4 przepompownie ścieków. W najbliższym 
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czasie będą trwały czynności odbioru wykonanej inwestycji oraz rozliczenie projektu z 
Urzędem Marszałkowskim. 
Przewidywany koszt przyłącza kanalizacyjnego wyniesie od 2.500 do 2.700 zł. 
Konkretna kwota będzie znana po opracowaniu kosztorysu. 
 

2. Wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi 
gminnej Gnojno – Osiedle – Kały oraz Gnojno – Osiedle w miejscowości Gnojno”.  
Najkorzystniejszą cenę w wysokości 656.719,14 zł zaoferowało Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych w  Staszowie, Sp. z o. o. Zakończenie inwestycji określono w 
umowie na dzień 30 września 2019 roku. Dofinansowanie zadania w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. 
 
3. Gmina Gnojno otrzymała dwie promesy w ramach podziału środków na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych w 2019 roku.  
Środki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań: 

 „Przebudowę drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 200 w miejscowości 
Grabki Małe od km 0+000 do km 0+250”; 

 „Przebudowę drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 745 w miejscowości 
Gnojno od km 0+000 do km 0+220”; 

 „Przebudowę drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 836/2 w miejscowości 
Raczyce od km 0+000 do km 0+679”; 

 „Przebudowę drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 673 i 629 w miejscowości 
Gorzakiew od km 0+000 do km 0+460”; 

 „Przebudowę drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 158 w miejscowości 
Grabki Małe od km 0+000 do km 0+285”. 

Łączna wartość promes na realizację wymienionych zadań wynosi 759.000,00 zł. 
Dofinansowanie może stanowić maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ww. 
odcinków dróg. W najbliższych dniach roboty budowlane zostaną zgłoszone do 
starostwa oraz zostanie rozpisany przetarg.  

4. W dniu 04.04.2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowania przetargowe na realizację 
projektu pn. „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na 

terenie gminy Gnojno”. W ramach zadania zostanie zamontowane 90 instalacji 
solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz 121 instalacji 
fotowoltaicznych do produkcji prądu elektrycznego. Instalacje zostaną zamontowane 
na domach prywatnych mieszkańców gminy. Wykonawcą, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę, jest Firma SOLTEC S.C. z siedzibą w Warszawie ul. 
Wólczyńska 133. Aby wykonawca mógł przystąpić do realizacji kontraktu, należy 
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podpisać umowy z mieszkańcami. Trzeba podkreślić, że z powodu znacznej 
wysokości wkładu własnego, wiele osób zwraca się do Wójta Gminy Gnojno o 
możliwość rozłożenia płatności na raty.  
Ponieważ dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego do solarów jest niższe, kwota 
wkładu własnego wynosi około 5.000 zł. Dlatego m.in. przychylamy się do prośby 
mieszkańców i rozkładamy płatności na raty. 
 
Różne 

1. 1 lutego br. odbył się przetarg na sprzedaż 16 działek budowlanych, położonych w 
msc. Gnojno. Sprzedano 6 działek na łączną kwotę 165.840,90 zł. Termin II przetargu 
na sprzedaż pozostałych działek wyznaczono na dzień 10 maja 2019 roku. 

2. W ramach realizacji funduszu sołeckiego podpisano umowę na dostawę kruszywa 
na drogi gminne. 

3. 23 lutego br. w Janowicach Poduszowskich odbyła się uroczystość z okazji 
pierwszej rocznicy uruchomienia w budynku starej szkoły Domu dla seniorów z terenu 
gminy Gnojno. 
W wydarzeniu, które zostało poprzedzone mszą świętą, uczestniczyli m.in.: Mariusz 
Gosek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Mariusz Pasek – z-ca 
dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Wojciech Radomski – przedstawiciel posła na Sejm RP Michała 
Cieślaka, Stanisław Wcisło – Przewodniczący Rady Gminy Gnojno, grupa radnych na 
czele z inicjatorką powstania Domu Seniora – Jadwigą Gubałą oraz seniorzy.  
Zabawa urodzinowa, zwieńczona toastem i pysznym tortem, przebiegała w miłej i 
przyjaznej atmosferze.  
 
4. W piątek, 5 kwietnia 2019 r., gminę Gnojno odwiedził wicewojewoda 
świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski. Promując program rządu Prawa i 
Sprawiedliwości „Nowa Piątka” poinformował, że emeryci otrzymają dodatkową 
emeryturę, rodzice 500 zł netto na pierwsze i każde dziecko do 18 r.ż., obniżony 
zostanie PIT z 18 do 17%, osoby pracujące, do 26. roku życia, będą zwolnione z 
podatku PIT, przywrócone zostaną lokalne połączenia autobusowe. 
Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu. 
 
5. Wójt Gminy Gnojno wydał 12 zarządzeń, które zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 
6. W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 


