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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 25.06.2019 r. do 26.11.2019 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

 
1. Od 1 lipca do listopada 2019 r. wydano 344 decyzje na zasiłki okresowe, zasiłki 
celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na dożywianie, zakup posiłków, świadczenia 
rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze. 
 
2. W omawianym okresie wydano 429 informacji dotyczących przyznania świadczenia 
wychowawczego i 375 informacji dotyczących przyznania świadczenia z programu 
„Dobry start”. 
 
3. Od listopada br. rozpoczęto przyjmowanie wniosków o pomoc żywnościową w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 „Podprogram 
2019”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym.  
 

Zadania oświatowe 

Rok szkolny  2019/2020 

Liczba uczniów w szkołach  wg danych z SIO (stan na 20 listopada 2019 r.) 

Lp. Nazwa  szkoły 
Ilość   

uczniów 
„O” 

Punkt 

Przedszkolny 

Ogółem 

 

 

1. 
Szkoła Podstawowa  im. Marii 

Konopnickiej  w Gnojnie  
138 17 25 180 

2. 
 Szkoła Podstawowa                             

w Jarząbkach 
28 6 19 53 

3. 
Szkoła Podstawowa                                  

w Balicach 
29 5 4 38 

4. Szkoła Podstawowa w Raczycach 112 24 25 161 

 Ogółem: 307 52 73       432 
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Liczba uczniów w poszczególnych klasach wg danych z SIO (stan na 20 listopada 
2019 r.) 

Lp. Nazwa  szkoły 

Liczba  uczniów (dzieci)  w poszczególnych klasach 

PP O 
kl.  

I 

kl.  

II 

kl.  

III 

kl. 

IV 

kl.   

V 

kl.    

VI a 

kl.   

VI b 

kl.  

VII 

kl. 

VIII 
Ogółem 

1. Szkoła 

Podstawowa im. 

Marii 

Konopnickiej 

w Gnojnie 

   

25 

 

17 

 

23 

 

12 

    

18 

 

13 

 

13  

 

17  

 

12 

 

15 

 

15 

 

180 

2. Szkoła 

Podstawowa  

w Jarząbkach 

19  6 5 4 0 3 4 4 0 8 0 53 

 

3. Szkoła 

Podstawowa  

w Balicach 

 4  5 2 2 5 7 7 6 0 0 0 38 

 

4. Szkoła 

Podstawowa w 

Raczycach 

25  24 15 13 11 14 20 10 0 9 20 161 

 Razem 73 52 45 31 34 37 44 37 12 32 35 432 

 

  Zbiorówka: 

Liczba uczniów - szkoły podstawowe  kl.  I-VIII     =   307                                                          

Liczba uczniów klasy „O”   =   52       

Liczba dzieci w punktach przedszkolnych   =  73  

  Ogółem wszyscy razem   =  432   

Na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020 każda szkoła została odpowiednio 
przygotowana pod względem zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych 
warunków do nauki i zabawy a pracującym  tam nauczycielom  i obsłudze warunków  
do pracy.   

Najważniejsze wydarzenia w poszczególnych szkołach:  
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 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie 

1. 25 lipca 2019 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Gnojnie. Zgodnie z protokołem z posiedzenia Komisji 
Konkursowej dyrektorem szkoły została Pani Anna Kaczmarek-Pniewska.   

2. Ze względu na bezpieczeństwo od 1 września 2019 r. w szkole funkcjonuje 
portiernia.  

3. Uczniowie wzięli udział w przedsięwzięciu profilaktyczno-edukacyjnym „Kochane 
Pierwszaki”. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów, którzy rozpoczynają naukę 
w klasie I szkoły podstawowej, z najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa.   

4. W dniu 19 września 2019 roku uczniowie klasy drugiej i piątej wraz z 
przedstawicielami policji i buskiego sanepidu wzięli udział w akcji „Jabłko czy  
cytryna”. Celem akcji było przypomnienie wszystkim użytkownikom ruchu 
drogowego zasad mających największy wpływ na poziom bezpieczeństwa na drogach, 
w tym szczególnie tych dotyczących prędkości oraz zapinania pasów bezpieczeństwa, 
a także promowanie zdrowego stylu życia wolnego od dymu papierosowego. 

5. W ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa 
Świętokrzyskiego" do szkoły trafiły komputery najnowszej generacji wraz z 
oprogramowaniem edukacyjnym. Gmina Gnojno była partnerem projektu 
dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Dzięki temu szkoła wzbogaciła się o 
najnowocześniejsze komputery współpracujące z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną 
przy wykorzystaniu sieci szerokopasmowej. 

6. W roku szkolnym 2018/2019 ministranci – uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Gnojnie - brali udział w rozgrywkach piłki halowej juniorów 
starszych o puchar ks. bp Jana Piotrowskiego – ordynariusza diecezji kieleckiej. W 
całym turnieju  reprezentacja szkoły zajęła 3 miejsce i tym samym wywalczyła puchar. 
Uroczyste odebranie nastąpiło podczas „XIX Diecezjalnego Dnia Ministranta”, który 
odbył się 21.09.2019 r. w Chęcinach. 

7. 22 września 2019 r. w Busku-Zdroju odbył się Międzynarodowy Bieg Zdrojowy, w 
którym uczniowie klas: I, II, III, IV, VI, VII i VIII zajęli I, II, III miejsca na podium. 

8. W dniu 1 października 2019 roku odbył się w  szkole I etap VII Ogólnopolskiego 
Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. W dyktandzie wzięli udział 
uczniowie klas IV – VI i VII – VIII. W młodszej grupie wiekowej najlepsza okazała 
się uczennica z klasy VI. II miejsce zajął uczeń z klasy V, trzecie miejsce dla 
uczennicy kl. VI, w starszej grupie wiekowej zwyciężyła uczennica  klasy VIII. 
Zwycięzcy wezmą udział w II etapie konkursu.  
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9. W dniach 1-2 października br. odbyła się konferencja „Biofeedback – cyfrowa 
diagnostyka i terapia dzieci i młodzieży”.  Organizatorami spotkania byli: Wójt Gminy 
Gnojno i dyrektor Szkoły Podstawowej w Gnojnie. Do poprowadzenia konferencji 
została zaproszona dyrektor organizacyjny EEG INSTYTUTU w Warszawie - Pani 
Denisa Krob Esterhazy. Konferencja została zorganizowana w związku z planowanym 
otwarciem w szkole punktu treningowego EEG Biofeedback, który będzie do 
dyspozycji wszystkich potrzebujących dzieci i dorosłych z terenu Gminy Gnojno. 

10. W niedzielę, 6 października 2019 r., odbył się Międzygminny Bieg Przełajowy o 
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica. Uczniowie kl. I ,II, III, VII, VIII  zajęli 
miejsca od I do III i wywalczyli 9 medali.  

11. 8 listopada 2019 r. w szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta 
Niepodległości. O godz. 11.11 cała społeczność uczniowska wraz z dyrektorem, 
nauczycielami i pracownikami szkoły odśpiewała hymn narodowy.  

12. 4 listopada 2019 r. otwarto w szkole dla młodszej grupy wiekowej Punkt 
Przedszkolny „Zielone Żabki”. Projekt obejmuje grupę 11 dzieci i realizowany jest 
przy wsparciu Funduszy Europejskich. Wyremontowana sala została wyposażona w 
meble, sprzęt elektroniczny, zabawki, pomoce dydaktyczne. Łazienki zostały 
dostosowane do potrzeb najmłodszych. Dzieci zostaną również objęte zajęciami 
dodatkowymi z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, j. angielskiego i zajęć tanecznych. 

13. Szkoła została wyposażona w 3 tablice interaktywne w ramach projektu „Aktywna 
Tablica”. 

14. Biblioteka szkolna została wzbogacona o nowe pozycje książkowe na kwotę 15 
tys. zł.  

15. Dzieci biorą udział w wyjazdach na basen, na strzelnicę oraz uczestniczą w 
zajęciach karate.                                                                                                                             
      
Szkoła Podstawowa w Raczycach 

1. W okresie wakacyjnym pomalowano jedną salę lekcyjną, wymieniono gumolit w 
przebieralniach, pomalowano plac zabaw oraz przeprowadzono drobne prace 
konserwatorskie. 

2. Realizując program „Aktywna tablica” szkoła wzbogaciła się o 2 monitory 
interaktywne a w okresie wakacyjnym o  nowoczesną pracownię komputerową. W 
całej szkole wykonano sieć Wi-Fi, dzięki czemu nauczyciele i uczniowie mogą 
korzystać z Internetu w każdej klasie.  
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Szkoła Podstawowa w Balicach.   

1. W okresie wakacji dokonano adaptacji dwóch pomieszczeń na piętrze na sale 
lekcyjne. Postawiono ściany, zamontowano okna i drzwi, zainstalowano c.o., 
pomalowano ściany, korytarz na górze i na dole, salę gimnastyczną i położono płytki. 
                                                                                                                 
2. Uczniowie wzięli udział w akcjach Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Szkoła do 
hymnu” i ,,Szkoła pamięta”. 
                                                                                                                                                                               
3. Od września uczniowie uczestniczą w zajęciach karate.  

4. Klasa VI po raz kolejny włączyła się w organizowany przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną program ,,Trzymaj Formę!” a  klasa IV - ,,Bieg po 
zdrowie”.   
                                                                                                                                                                                                                                               
5. Uczennice klasy I uczestniczyły w spotkaniu „Kochane Pierwszaki”, które odbyło 
się w Kielcach.   

Szkoła Podstawowa w Jarząbkach 

1. W trzech wyremontowanych klasach pomalowano ściany,  położono na podłodze 
tarkett, wymieniono zawory przy centralnym ogrzewaniu. Poza tym położono płytki 
na schodach wejściowych, wymieniono drzwi wejściowe i drzwi do jednej z klas, 
pomalowano mały korytarz i salę gimnastyczną, wykonano obróbki blacharskie i 
wymieniono rynny spustowe. 

2. Szkoła brała udział w rządowym projekcie ,,Aktywna tablica '', w ramach którego 
zakupiono i zainstalowano 2 monitory dotykowe za kwotę 17.500 zł. Z ,,Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa” do biblioteki szkolnej zakupiono książki za kwotę 
3.000 zł. Poza tym pozyskano środki na zakup pomocy do nauki fizyki, chemii, 
geografii, biologii z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 
46.406 zł. 

3. Chłopcy i dziewczęta zajęli II miejsce w „XVI Międzygminnym Biegu o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica” i IV miejsce w „XVIII Międzygminnym Biegu 
Zdrojowym”. 
 
Zagadnienia dotyczące wszystkich placówek oświatowych. 

    
Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Szkolne Pracownie Informatyczne 
Województwa Świętokrzyskiego” został pozytywnie rozpatrzony i zrealizowany. 
Gmina Gnojno była partnerem projektu, którego dofinansowanie z Funduszy 
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Europejskich wyniosło 106.479 zł, wkład własny gminy 35.493 zł a dotacja celowa 
7.098,60 zł. 
W lipcu br. Firma Galaxy w Zielonej Górze, która wygrała przetarg na dostawę 
sprzętu komputerowego, dostarczyła do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Gnojnie i Szkoły Podstawowej w Raczycach zamówione komputery. Szkoła w 
Gnojnie  wzbogaciła się o 25 komputerów nowej generacji wraz z urządzeniami 
dostępowymi, oprogramowaniem, pakietem biurowym, natomiast szkoła w Raczycach 
o 20 komputerów z takimi  samymi urządzeniami, jak szkoła w Gnojnie. Dzięki temu 
mamy najnowocześniejsze komputery współpracujące z Ogólnopolską Siecią 
Edukacyjną przy wykorzystaniu sieci szerokopasmowej. Oprogramowanie daje 
możliwość wykorzystania tego sprzętu jako środka dydaktycznego na wszystkich 
zajęciach lekcyjnych.                              

W ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Szkoły 
Podstawowe w Gnojnie, Balicach i Jarząbkach złożyły wnioski o udzielenie wsparcia 
finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych. Całkowity koszt wsparcia 
finansowego  wyniósł  21.200 zł, w tym wkład własny gminy 4.240 zł.  Każda szkoła 
zakwalifikowała się do programu. W/w szkoły  zakupiły  książki  w celu wzbogacenia 
zasobów bibliotek szkolnych o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów  
i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w 
ramach w/w programu.                                                                                                                                                                                                                      

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie (dwie grupy)  i Szkoła 
Podstawowa w Raczycach  (jedna grupa)  uczestniczą  w programie  „SKS”, którego 
organizatorem jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach w 
porozumieniu z Gminą Gnojno. Program „SKS” jest finansowany ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz współfinansowany ze środków lokalnych jst. 
Wkład finansowy Gminy wynosi 900 złotych. Celem programu „SKS” jest 
organizacja i prowadzenie systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży danej szkoły przez nauczyciela w-f.   
                                                                                                                                              
Gmina Gnojno złożyła do Kuratorium Oświaty w Kielcach wnioski w sprawie 
udzielenia wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa dla Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie, Szkoły Podstawowej w Raczycach, 
Szkoły Podstawowej w Balicach, Szkoły Podstawowej w Jarząbkach do rządowego 
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w 
zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej „Aktywna Tablica” 
Otrzymana kwota dotacji wyniosła 56.000 złotych. Każda szkoła otrzymała po 14.000 
zł dofinansowania. Wkład własny Gminy wyniósł 25% , tj. 14.000zł. W ramach tego 
programu szkoły zakupiły po dwa interaktywne monitory dotykowe, a Szkoła 
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Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie trzy. Monitory interaktywne to 
doskonała i nowoczesna pomoc dydaktyczna .Monitory są wykorzystywane podczas 
zajęć w szeroko rozumianym procesie dydaktyczno-wychowawczym na wszystkich 
poziomach nauczania dla wszystkich grup wiekowych. Wyświetlane są na nich 
interaktywne treści edukacyjne, nowoczesne aplikacje i prezentacje, które 
uatrakcyjniają  i unowocześniają proces nauczania. Zakupione monitory nie wymagają 
kalibracji, są bardzo proste i przyjazne w obsłudze. Taki monitor pozwala na 
efektywną prezentację treści edukacyjnych nawet w bardzo nasłonecznionych i 
jasnych salach lekcyjnych. Zakupiony sprzęt pozwoli nauczycielowi na dostosowanie 
treści do potrzeb uczniów w pracy grupowej i indywidualnej w codziennym 
nauczaniu. Uczyni naukę przyjazną, nowocześniejszą i bardziej interaktywną.                                                  
Do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie złożono wniosek o 
dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Jarząbkach. 
Przyznana kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 
46.406,00 zł i zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych wskazanych we 
wniosku. Na złożony wniosek do MEN o dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego 
do nowych pomieszczeń szkolnych powstałych w wyniku adaptacji, Szkoła 
Podstawowa w Balicach otrzymała  z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej  2.000,00 
złotych na zakup sprzętu szkolnego.                                               
Priorytetem Gminy Gnojno w zakresie najważniejszych zadań oświatowych jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży objętych opieką i kształceniem 
w tutejszych placówkach. Władze Gminy dbają o obiekty oświatowe i ich 
wyposażenie. Zatrudnieni nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje a 
uczniowie pobierają naukę w bezpiecznych, higienicznych  i dobrze wyposażonych 
placówkach oświatowych.      

Inwestycje i przetargi 

 

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnojno i Glinka wraz 

z przebudową oczyszczalni ścieków”. 

Inwestycja była realizowana w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. W ramach realizacji 
powyższego zadania powstało łącznie 8,614 km kolektorów ściekowych, wybudowano 
5 przepompowni ścieków i przebudowano istniejącą oczyszczalnię ścieków w 
miejscowości Gnojno. Na obecną chwilę do sieci przyłączono 102 gospodarstwa 
domowe. 
Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,  działanie: „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Gospodarka wodno – 
ściekowa”. 
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Całkowity koszt zadania wyniósł 4.523.099,69 zł a przyznane dofinansowanie 
wyniosło 1.978.715,00 zł. 
 
2. „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy 

Gnojno”. 

W ramach projektu zamontowano 90 instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej i 121 instalacji fotowoltaicznych do produkcji prądu elektrycznego na 
domach prywatnych naszych mieszkańców. Koszt projektu wyniósł 3.111.278,46 zł a 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 
1.639.195,09 zł. 
 
3.  „Przebudowa odcinka drogi gminnej Gnojno – Osiedle – Kały oraz  Gnojno – 

Osiedle w miejscowości Gnojno”. 

 

Droga ta będzie drogą dojazdową do nowo powstającego osiedla domów 
jednorodzinnych w Gnojnie. W ramach przebudowy zaplanowano do wykonania: 
- jezdnię z betonu asfaltowego o szer. 5,0 m i długości 616 m, 
- chodnik szerokości 2 m i długości 651 m, 
- utwardzenie poboczy na długości 582 m,  
- wykonanie 23 zjazdów.  
Koszt realizacji zadania wyniesie 665.083,14 zł a dofinansowanie w ramach 
"Funduszu Dróg Samorządowych" -  332.541,00 zł. 
 
4. „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.nr ew. 745 w miejscowości  

Gnojno od km 0+ 000  do km 0+220’’. 

 

Na odcinku drogi o długości 220 m wykonano warstwę wiążącą oraz ścieralną z 
mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 3,5 m oraz pobocza z kruszywa o 
szerokości 0,75 m. Koszt wykonania zadania wyniósł  81.194,15 zł a dofinansowanie z 
budżetu państwa w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych  wyniosło 64.955,00 zł. 
 
5. „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.nr ew. 673 i 629 w miejscowości 

Gorzakiew od km 0+ 000  do km 0+460”. 

Długość przebudowanego odcinka drogi, którego początek znajduje się na 
skrzyżowaniu z istniejącą drogą powiatową nr 0027T, wynosi 460 m. 
Koszt wykonania inwestycji wyniósł 135.515,56 zł a dofinansowanie z budżetu 
państwa w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
wyniosło 108.412,00 zł. 
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6. „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.nr ew.158 w miejscowości Grabki 

Małe od km 0+000  do km 0+285”. 

 

W miejscowości Grabki Małe przebudowano odcinek drogi o długości 285 m. Koszt 
wykonania zadania wyniósł 114.585,88 zł a dofinansowanie z budżetu państwa w 
ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniosło 
91.668,00 zł. 
 
7. „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.nr ew. 200 w miejscowości Grabki 

Małe od km 0+000  do km 0+250”. 

 

Na przebudowanym odcinku drogi o długości 250 m wykonano jezdnię jednopasmową 
dwukierunkową z betonu asfaltowego, utwardzono pobocza kruszywem łamanym oraz 
wykonano pozostałą infrastrukturą drogową. Koszt wykonania zadania wyniósł  
100.238,85 zł a dofinansowanie z budżetu państwa w ramach środków 
przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniosło 72.319,00 zł. 

 

8. „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.nr ew. 836/2 w miejscowości  

Raczyce od km 0+000  do km 0+679”. 

 

Na przebudowanym odcinku drogi o długości 679 m w miejscowości Raczyce  
wykonano jezdnię jednopasmową dwukierunkową z betonu asfaltowego wraz z 
utwardzeniem poboczy. Koszt wykonania zadania wyniósł 211.913,75 zł a 
dofinansowanie z budżetu państwa w ramach środków przeznaczonych na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych wyniosło 162.807,00 zł. 

 

Różne 

1. 18 sierpnia br. w Tuczępach odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne. W skład 
delegacji wieńcowej reprezentującej Gminę Gnojno weszły panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Raczycach, przodujący rolnicy, radni oraz wójt gminy. 
Dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w uroczystościach.  
 
2. 10 września 2019 r. w remizie OSP w Gnojnie odbyło się spotkanie wojewody 
świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek z mieszkańcami gminy i przedstawicielami władz 
samorządowych.  
W imieniu władz samorządowych dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, którzy 
uczestniczyli w tym spotkaniu. Dziękuję również za wszystkie oddane głosy w 
wyborach parlamentarnych na tych kandydatów, którzy wspierają naszą gminę. 
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3. W sobotę, 21 września 2019 r., na boisku im. Orłów Górskiego w Balicach odbył 
się IX Turniej Piłkarski im. Grzegorza Piechny. 

4. 22 września 2019 r. w Janowicach Raczyckich odbyły się ćwiczenia jednostek OSP 
z terenu gminy. Inicjatorami wydarzenia były: władze gminy, radny Damian Hen oraz 
Zarząd Gminny OSP. 
W imprezie udział wzięli: poseł Michał Cieślak, senator Jacek Włosowicz i 
wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Mariusz Gosek. 
Wielkie słowa podziękowania za tak cenną inicjatywę kieruję do pana 
przewodniczącego rady gminy oraz do pana radnego Damiana Hena. Szczególne 
słowa podziękowania należą się także strażakom, którzy w interesujący sposób 
zaprezentowali swoje umiejętności.  
 
5. W dniu 15 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy odbył się III przetarg dotyczący 
sprzedaży działek budowlanych położonych w miejscowości Gnojno. Podczas 
przetargu zostały sprzedane 2 działki za cenę: 52.052,37 zł. 
 
6. Zakupiono urządzenia przeznaczone na wyposażenie placu zabaw dla dzieci z 
miejscowości Zagrody oraz doposażono plac zabaw w miejscowości Bugaj. 
 
7. W wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Gnojno 
rolnicy złożyli 181 wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych gradem, 179 -  
deszczem nawalnym oraz 271 - suszą. Dodatkowo sporządzono 160 wniosków 
łączonych. Łącznie zostało sporządzonych 791 wniosków. 
 
8. Wójt Gminy Gnojno wydał 49 zarządzeń, które zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 
9. W okresie między sesjami odbyło się 6 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

 


