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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 12.05.2020 r. do 30.07.2020 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

1. Od maja do lipca 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 lipcu br. wydano paczki żywnościowe dla 1200 osób w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019. Była to ostatnia paczka 
wydana w ramach tego Podprogramu.  

Zadania oświatowe 

 

1. Zakończył się rok szkolny 2019/2020 . Miał on nieco inny charakter niż poprzednie 
uroczystości tego typu, ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty, w związku z ogłoszonym stanem epidemii związanym z 
zakażeniem wirusem COVID - 19. Pomimo obostrzeń dyrektorzy szkół  razem z 
samorządem przeprowadzili ten proces sprawnie i bezpiecznie. Uczniowie otrzymali 
świadectwa szkolne, dyplomy, nagrody. Wzorem ubiegłego roku Wójt Gminy Gnojno 
przyznał nagrody finansowe najlepszym uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce i 
wzorowe zachowanie oraz za osiągnięcia sportowe. Nagrody  otrzymało 45 uczniów 
na kwotę 13.800,00 zł.    

2. Ministerstwo Cyfryzacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiło kolejny 
program „Zdalna szkoła+”. Jednostki samorządu terytorialnego mogły składać wnioski 
na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego uczniom realizację zdalnych 
lekcji. W dniu 12 czerwca 2020 r. Gmina Gnojno złożyła wniosek, w oparciu o który 
przyznano nam środki w wysokości 54.042,50 zł, które zostaną wykorzystane na 
zakup komputerów.  

3. Na złożony wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o udzielenie wsparcia 
finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego programu 
„Posiłek w szkole i w domu”  otrzymaliśmy w formie  dotacji  kwotę 49.600 zł. Środki 
otrzymane od wojewody zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia i remont 
stołówki w Szkole Podstawowej w Raczycach. 

4. W odpowiedzi na złożony wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej w 
Warszawie Szkoła Podstawowa w Balicach otrzymała kwotę  48.058,00 zł ze środków 
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana na 
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zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z 
przedmiotów przyrodniczych (kryterium V). Za przyznane środki  zostaną zakupione 
pomoce dydaktyczne  do nauki geografii, fizyki i chemii. 

5. 29 czerwca 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie 
odbyło się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela 
kontraktowego. Nauczycielka po zdaniu egzaminu przed Komisją awansowała i stała 
się nauczycielem kontraktowym.   

6. W czerwcu 2020 roku wypłacono stypendia szkolne (za okres od stycznia do 
czerwca) dla 68 uczniów na ogólną kwotę wynoszącą 52.137,00 zł i zasiłek szkolny w 
kwocie 620,00 zł. 

Inwestycje i przetargi 

 

1. Trwają prace budowlane przy Szkole Podstawowej w Balicach w ramach projektu 
pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno”.  

Wykonawcą robót jest firma Usługi Remontowo – Budowlane Paweł Kmiecik. 
Umowny termin zakończenia robot jest datowany na dzień 30.09.2020 roku.  
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i w najbliższych dniach zostaną podpisane 
umowy na wykonanie robót w ramach powyższego projektu przy Szkole Podstawowej 
w Jarząbkach oraz Szkole Podstawowej w Raczycach. Roboty w Jarząbkach 
wykonywać będzie firma COMPLEXE SPORTIF  Grażyna Kowalska 05-240 Tłuszcz, 
ul. Kościuszki 4/3.  Cena oferty wynosi 214.954,63 zł brutto. 
Roboty w Raczycach wykonywać będzie firma ECOFORMA Hubert Wójcik, ul. Za 
Torem 41, 25 – 807 Kielce. Wartość tej oferty wynosi 221.046,99 zł brutto. 
 
2. Prowadzone są prace przy realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Gnojno etap II”. W dniu 22.07.2020 roku odbyło się 
spotkanie z mieszkańcami u których zaprojektowano wykonanie pompowni 
przydomowych. Celem spotkania, w którym wziął również udział przedstawiciel 
Wykonawcy, było wyjaśnienie aspektów technicznych budowy i działania pompowni. 
Mieszkańcy, których gospodarstwa domowe będą wyposażone w pompownie, 
wnioskowali o kompensatę w cenie odprowadzenia 21 m³ ścieków, z uwagi na zużycie 
prądu do napędzania pomp, które zostaną podłączone do ich instalacji elektrycznych. 
Ustalono, że opłata za odprowadzenie ścieków u ww. osób będzie pomniejszona o 
wyliczone koszty zużycia prądu. Taki zapis zostanie zamieszczony w postaci klauzuli 
do umowy.  
 
3. W dniu 30.06.2020 r. zgłoszono do Wojewody Świętokrzyskiego wystąpienie na 
terenie Gminy Gnojno klęski deszczu nawalnego, który spowodował straty w 
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infrastrukturze komunalnej. W sumie zgłoszono zniszczenia na 7 odcinkach dróg o 
łącznej długości 4,68 km. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy 
Instytut Badawczy - potwierdził wystąpienie nawalnego deszczu na terenie Gminy 
Gnojno w dniu 29.06.2020 roku, opracowując na wniosek Wójta Gminy Gnojno 
stosowną ekspertyzę. 
Do programu gmina zgłosiła dwa odcinki dróg: Gnojno - Pożogi i drogę w Raczycach 
(odcinek prowadzący od drogi powiatowej w kierunku posesji Pani Marii Rak). 

 4. Trwają prace nad dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku aplikacyjnego do 
konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w ramach programu 
rządowego  pn. Fundusz Dróg Samorządowych, edycja 2020 dla zadań planowanych 
do realizacji w 2021 roku. 

Różne 

1. Ze środków  funduszu sołeckiego zakupiono: 
 - urządzenia siłowni zewnętrznej, które zostaną zamontowane na placu zabaw w 
Bugaju; 
- 60 sztuk krzeseł do remizy OSP w Gorzakwi; 
- pomalowano pomieszczenia OSP w Gnojnie (dziękuję za pomoc strażakom na czele 
z druhem Andrzejem Bochnackim); 
-  zakończono prace remontowe polegające na ociepleniu budynku OSP w Wólce 
Bosowskiej. 
 
2. W wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, jakim były wiosenne 
przymrozki, do Urzędu Gminy złożono 265 wniosków. Prace komisji zostały 
zakończone a 142 protokoły przekazane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach, do zatwierdzenia przez wojewodę. 

3. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż 5 działek położonych w 
miejscowości Gnojno. 

4. 19 czerwca br. seniorzy z Domu i Klubu Seniora w Janowicach Poduszowskich 
spotkali się w Pińczowie z prezydentem Andrzejem Dudą. 

5. 8 lipca br. przed Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku Zdroju 
seniorzy z Domu i Klubu Seniora w Janowicach Poduszowskich spotkali się z 
Marszałek Elżbietą Witek. Podczas spotkania zorganizowanego w cyklu „Łączy nas 
Polska” wręczyli zacnemu gościowi własnoręcznie zrobiony upominek. 

6. 9 lipca br. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wręczył promesy w ramach 
Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych „Tarcza dla samorządów”. Gmina 
Gnojno otrzymała 500 000 złotych. 
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7. W ogólnopolskiej akcji Gaszyn Challenge wzięli udział pracownicy urzędu gminy, 
okolicznych sklepów, szkół, mieszkańcy domu i klubu Seniora, radni Gminy Gnojno 
na czele z Posłem Mariuszem Goskiem i strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za zaangażowanie w akcję i poświęcony 
czas. 
 
8. Pod względem frekwencji wyborczej nasza gmina uplasowała się na drugim miejscu 
w powiecie buskim. 
Nawet jeśli nie udało nam się zdobyć wozu strażackiego – bardzo wszystkim  dziękuję 
za mobilizację i wzięcie udziału w I i II turze wyborów prezydenckich. 
 
9. Wójt Gminy Gnojno wydał 18 zarządzeń, które zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 
10.W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 
 

 

 


