
1 

 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 28.01.2020 r. do 12.05.2020 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

1. Od lutego do kwietnia 2020 roku wydano 188 decyzji na zasiłki okresowe, zasiłki 
celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na dożywianie, zakup posiłków, świadczenia 
rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze.  
 
2. W lutym br. wydano paczki żywnościowe dla 1200 osób w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019. Druga paczka dla osób z 
poszczególnych miejscowości wg harmonogramu zamieszczonego na stronie gminy, 
będzie wydawana od 4 maja.   
Do osób, które z różnych przyczyn nie będą mogły odebrać żywności osobiście, 
paczki będą dowożone do domów. 
 
3. W omawianym okresie odbyły się warsztaty kulinarne połączone z edukacją w 
przedmiocie właściwego gospodarowania żywnością, w których wzięło udział 120 
osób korzystających z pomocy żywnościowej. 
 

Zadania oświatowe 

 

1. Corocznie organ prowadzący szkoły przeprowadza analizę poniesionych w danym 
roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich 
wynagrodzeń, o których mowa w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela oraz średniorocznej 
struktury zatrudnienia nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 
Jeżeli wynagrodzenie wypłacone nauczycielom w danym roku było niższe niż średnie 
wynagrodzenie zagwarantowane w art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela, to organ 
prowadzący szkoły wyznacza kwotę niedopłaty tego wynagrodzenia w podziale na 
stopnie awansu zawodowego i dokonuje wypłaty w formie jednorazowego  dodatku 
uzupełniającego.  

 Za rok 2019 wypłacono nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający, którego 
wysokość dla poszczególnych stopni awansu zawodowego przedstawia  się 
następująco:                                                                                                                           

nauczyciele  stażyści                   6 262,34 zł                                                      
nauczyciele  kontraktowi                            1 430,94 zł                             
nauczyciele  mianowani                                    0,00 zł                                
nauczyciele  dyplomowani                                   0,00 zł 

            =                 7 693,28 zł 
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                                         +                  1 510,95 zł   ZUS ze strony zakładu pracy  

      Ogółem  :                9 204,23  zł 

Tak niewielka kwota wynika m.in. z tego, że w ciągu roku nie zwiększyła się kwota 
bazowa, zostały wypłacone podwyżki wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawa 
emerytalna, było dużo godzin ponadwymiarowych. 
Wszystkie te składniki przyczyniły się do obniżenia  jdu.   

2. W myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. o 
czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
ogłoszonym stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem COVID-19 i 
zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa wśród dzieci i młodzieży, od 16 marca 
2020 r. aż do odwołania zostały zamknięte wszystkie szkoły. Zajęcia dydaktyczne w 
szkołach zostały zawieszone. Uczniowie uczą się zdalnie. 
 
3.W związku z sytuacją związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii i zamknięciem z tego powodu szkół, rząd RP postanowił 
wesprzeć najbardziej potrzebujących uczniów i zaopatrzyć w niezbędny sprzęt 
konieczny do prowadzenia nauki zdalnej. Gmina Gnojno złożyła wniosek do Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie zakupu 26 sztuk komputerów. Na ten cel 
otrzymaliśmy 60.000 złotych. Zakupiony sprzęt został przekazany najbardziej 
potrzebującym uczniom na zasadzie  użyczenia. Po zakończeniu pandemii użyczone 
komputery zostaną przekazane do szkół.   
Dziękuję serdecznie wszystkim za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w 
realizację zdalnego nauczania. Rodzicom życzę natomiast, aby przy wszystkich 
niedogodnościach ich dzieci poniosły jak najmniejsze szkody w sferze intelektualnej. 
Na miarę naszych możliwości staraliśmy się zaopatrzyć wszystkie dzieci w 
komputery, nowszej lub starszej generacji. Aby ułatwić uczniom naukę, zakupiliśmy 
dekodery do Internetu. Nauczyciele i rodzice mogą liczyć na pomoc informatyka 
zatrudnionego w Urzędzie Gminy.  
 

Inwestycje i przetargi 

 

1. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.  
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno”. 

 Zakres zadania obejmuje: 
- przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Balicach, polegającą na 
wykonaniu ogrodzenia boisk szkolnych o wysokości 5,0 m z siatki stalowej 
powlekanej i nawierzchni poliuretanowej płyty boiska w technologii bezspoinowej o 
grubości min. 13 mm, wraz z robotami towarzyszącymi; 
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- wymianę pokrycia z eternitu na części budynku szkoły wraz z wymianą obróbek i 
wykonaniem izolacji termicznej połaci dachu; 

-  wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Gnojnie.  

Zadanie zostało dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego; intensywność dofinansowania wynosi 
80% kosztów kwalifikowanych. 

Kontrakt opiewa na kwotę 270.775,96 zł. 

2. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnojno - etap II”. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na 
budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnojno (centrum 
Gnojna pominięte w I etapie) i Glinka oraz przyłączy kanalizacyjnych. 
Roboty obejmują:  
- wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla części miejscowości 
Gnojno i Glinka. 
 Zaprojektowana długość sieci kanalizacji sanitarnej:  
- kanały grawitacyjne Ø 200 PVC - 431,90 mb, 
-  kanały tłoczne Ø 50-63 PE -  1450,40 mb,  
- 25 szt. UZT - H =2300 mm,  
- kanały boczne grawitacyjne Ø 160 PVC - 87 mb, 
- studnie kanalizacyjne Ø 425 – 22 szt. 

Wartość kontraktu opiewa na kwotę 739.724,61 zł brutto; na realizację zadania 
uzyskano w części umarzalną pożyczkę z WFOŚ w Kielcach. 

3. Zlecono wykonanie audytu energetycznego dla kompleksu budynków Szkoły 
Podstawowej w Gnojnie. Dokument taki jest niezbędny do ubiegania się o 
dofinansowanie termomodernizacji tych obiektów. Przewidywany termin ogłoszenia 
konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach -   
II półrocze 2020 roku. 

4. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 5 odcinków dróg, 
które podano jako priorytety do dofinansowania na 2020 rok w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych. Niestety do chwili obecnej ministerstwo nie udzieliło 
promes, trudno więc przewidzieć na ile odcinków otrzymamy dofinansowanie. 

5. Złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Janowicach Poduszowskich; zakres prac będzie obejmował utwardzenie 
kruszywem łamanym.  
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Różne 

1. Władze gminy zakupiły 5 000 sztuk maseczek ochronnych; kilkaset sztuk uszyli 
sami mieszkańcy. Uszyte i zakupione maseczki są rozdawane mieszkańcom gminy 
Gnojno. 
Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za  działania, dzięki którym udało się 
zaopatrzyć wszystkich mieszkańców gminy w maseczki ochronne. Radnym, sołtysom, 
pracownikom urzędu, nauczycielom, seniorom oraz obsłudze Domu i Klubu Seniora 
oraz mieszkańcom. 
Jestem z Was dumny, a Wasza postawa wskazuje na to, że możemy być razem nie 
tylko wtedy, kiedy wszystko jest w porządku, ale również wtedy, kiedy jest ciężko. 
Jest to bardzo budujące i daje poczucie bezpieczeństwa w tym tak trudnym dla 
wszystkich okresie. 
 
2. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą trwa sukcesywna dostawa kruszywa na 
drogi gminne w ramach funduszu sołeckiego. 

3. Wójt Gminy Gnojno wydał 23 zarządzenia, które zostały opublikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
4. W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 


