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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 16.04.2019 r. do 25.06.2019 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

1. Od 1 kwietnia do 31 maja 2019 roku wydano 178 decyzji na zasiłki okresowe, 
specjalne zasiłki celowe, zasiłki celowe na dożywianie, świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny i świadczenia wychowawcze.  

2. W ww. okresie wpłynęło 16 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. 13 
wnioskodawców odebrało karty, natomiast pozostali oczekują na ich wydanie. 

3. W kwietniu br. wydano żywność (czwarta paczka) dla 1100 osób w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
 
Zadania oświatowe 

1. W dniach 10 – 12 kwietnia 2019 r. odbył się egzamin gimnazjalny, który składał się 
z 3 części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego. Gmina 
Gnojno zajęła 4 miejsce w powiecie buskim. 

2. 16 maja br. – na zaproszenie Posła na Sejm RP Michała Cieślaka – laureaci, a także 
pozostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gnojnie, Raczycach, Balicach 
i Jarząbkach, którzy brali udział w konkursie ogłoszonym przez Przewodniczącego 
Rady Gminy pn. „Polska – moja Ojczyzna piękna, wolna i dumna”, wzięli udział 
w wyciecze do Sejmu RP.  
Większość uczestników była w Warszawie i Sejmie po raz pierwszy. Dlatego ten 
wyjazd był dla nich wspaniałą przygodą a także piękną lekcją historii i patriotyzmu. 
 
3. Z okazji Dnia Dziecka wszyscy uczniowie otrzymali drobne upominki ufundowane 
przez Stowarzyszenie „LGR Świętokrzyski Karp”. Radość i uśmiech na twarzach 
dzieci mówiły same za siebie. 
 
4. 3 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej. Nauczyciel ze 
Szkoły Podstawowej w Gnojnie zdał egzamin i uzyskał awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 
 
5. W czerwcu wypłacono stypendia szkolne dla uczniów spełniających warunki 
określone w przepisach ustawy o systemie oświaty oraz regulaminie udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 
Stypendium szkolne otrzymało 93 uczniów na łączną kwotę 29.839,00 złotych. 
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6. 19 czerwca br. we wszystkich szkołach na terenie gminy odbyło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Najzdolniejsi uczniowie otrzymali nagrody 
w wysokości od 200 zł do 500 zł oraz wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce 
i wybitne osiągnięcia sportowe, zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie, 
stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/19 Wójta Gminy Gnojno z dnia 13 
czerwca 2019 r. Aby zmotywować uczniów do nauki i rozwoju, w przyszłym roku 
również zamierzam ufundować nagrody. 
 
Inwestycje i przetargi 

 

1. Prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gnojno 
i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków dobiegły końca. Inwestycja 
zakończyła się z 78-dniowym opóźnieniem w stosunku do umownego terminu. 
W takiej sytuacji umowa łącząca strony przewiduje naliczenie kar umownych 
w wysokości 0,1% wartości kontraktu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. W naszym 
przypadku jest to kwota 5 050,38 zł brutto, co daje sumaryczną karę stanowiącą 
równowartość  393 929,64 zł.  
Opóźnienie terminu realizacji inwestycji nie miało związku z opieszałością 
wykonawcy, tylko z nadmiarem biurokracji. 
 
2. Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi 
gminnej Gnojno – Osiedle – Kały oraz Gnojno – Osiedle w miejscowości Gnojno”.  
Wykonawcą robót, których zakończenie określono w umowie na dzień 30 września 
2019 r., jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o. Na obecnym 
etapie nie ma opóźnień w realizacji inwestycji. Zadanie jest dofinansowane 
w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. 
 
3. Przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono wykonawcę 
przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 
Wykonawcą robót, z którym podpisano umowę, jest Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Staszów Sp. z o. o. Zadanie obejmuje następujący zakres robót:  

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

Zgodnie z umową prace mają się zakończyć do dnia 15.10.2019 r. 

Zadania są dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 80% kosztów 
kwalifikowanych. 

4. Trwa realizacja projektu pn. „Montaż instalacji OZE w ramach projektów 

parasolowych na terenie gminy Gnojno”. Na obecną chwilę brakuje 24 chętnych do 
skorzystania z możliwości montażu instalacji do podgrzewania wody użytkowej. Jest 
to poważne zagrożenia dla rozliczenia projektu, ponieważ nieosiągnięcie zakładanej 
w projekcie liczby instalacji może doprowadzić do utraty części dofinansowania. 
 

Różne 

1. Sprzedano 4 działki budowlane za kwotę 110.050 zł, położone w miejscowości 
Gnojno. 
 
2. Wójt Gminy Gnojno wydał 22 zarządzenia, które zostały opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
3. W okresie między sesjami odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 


