
ZARZĄDZENIE  Nr  33/22 
W ÓJTA GMINY GNOJNO  

z dnia 24 maja 2022 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gnojno za rok 2021 

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 
ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przedstawia się raport o stanie Gminy Gnojno za rok 2021 stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Raport o stanie Gminy Gnojno podlega przedłożeniu Radzie Gminy Gnojno oraz publikacji na stronie 
internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 WÓJT 

Zbigniew Janik  
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Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Gnojno w roku 2021. 

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

1.1. Położenie i powierzchnia  

Gmina Gnojno położona jest w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, 

około 45 km od Kielc, w północnej części powiatu buskiego. 

Administracyjnie gmina graniczy z 6 gminami: Busko-Zdrój, Stopnica i Tuczępy w powiecie buskim, 

Szydłów w powiecie staszowskim, Pierzchnica i Chmielnik w powiecie kieleckim. 

Powierzchnia gminy wynosi 96,31 km2. 

 

 

 

Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 765 Jędrzejów-Staszów-Osiek (długość na terenie 

gminy wynosi 9,3 km), a także drogi powiatowe o łącznej długości 57,7 km i gminne o łącznej 

długości 57 km. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Kielce-Włoszczowice-Połaniec oraz 

równolegle linia szerokotorowa LHS. 

Gminę zamieszkuje 4 406 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2021 r.).  

Gmina Gnojno jest gminą typowo rolniczą, posiadającą duże walory ekologiczne i spory 

potencjał gospodarczy. Turystyczny charakter gminy podnosi dodatkowo jej atrakcyjność. W tym 

zakresie podejmowane są liczne inicjatywy oraz programy rozwojowe. 

Powierzchnia gminy stanowi 9,94 % powierzchni powiatu buskiego. W ogólnej powierzchni 

gruntów w gminie użytki rolne zajmują 7 330 ha, czyli 76,1 % ogólnej powierzchni gminy. Grunty 

orne stanowią 5 594 ha, tj. 58,08 % całej powierzchni gminy. Lasy i grunty leśne zajmują 1 916 ha. 

Wskaźnik lesistości wynosi 19,9%. 

powiat 
buski 

województwo świętokrzyskie 
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1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne 

Wójtem Gminy Gnojno jest Zbigniew Janik. 

Rada Gminy Gnojno liczy 15 radnych. Przewodniczącym Rady Gminy jest Stanisław Wcisło. 

Komisjami stałymi Rady są: 

1) Komisja Rewizyjna (pięcioosobowa); 

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (trzyosobowa); 

3) Komisja Planowania Budżetu i Finansów (trzyosobowa); 

4) Komisja Zdrowia, Socjalna, Oświaty i Kultury (trzyosobowa); 

5) Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska 

(trzyosobowa). 

Gminne jednostki organizacyjne: 

1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnojnie; 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie; 

3) Gminny Zespół Obsługi Szkół w Gnojnie; 

4) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie; 

5) Szkoła Podstawowa w Raczycach; 

6) Szkoła Podstawowa w Balicach; 

7) Szkoła Podstawowa w Jarząbkach; 

8) Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojnie z filiami w Balicach i Raczycach (instytucja kultury); 

9) Zakład Gospodarki Komunalnej (jednostka w trakcie organizacji). 

1.3. Sołectwa 

W skład gminy wchodzi 26 sołectw: 

1)  Balice; 
2)  Bugaj; 
3)  Falki; 
4)  Glinka; 
5)  Gnojno; 
6)  Gorzakiew; 
7)  Grabki Małe; 
8)  Janowice Poduszowskie; 
9)  Janowice Raczyckie; 
10)  Januszowice; 
11)  Jarząbki; 
12)  Kostera; 
13)  Maciejowice; 
14)  Płośnia;  
15)  Poręba; 
16)  Pożogi; 
17)  Raczyce; 
18)  Ruda; 
19)  Rzeszutki; 
20)  Skadla; 
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21)  Wola Bokrzycka; 
22)  Wola Zofiowska; 
23)  Wólka Bosowska; 
24)  Zagrody; 
25)  Zawada; 
26)  Zofiówka. 

1.4. Ludność i dynamika zmian 

1. Statystyka liczby mieszkańców Gminy Gnojno na dzień 31.12.2021 r. 

Lp. Miejscowość Ogółem K M 
Poniż. 

18 
Dorośli 0-6 7-15 16-19 

20-60 
(K) 

20-65 
(M) 

Pow. 60 Pow. 65 
U Z 

K M 

1 Balice 363 181 182 69 294 24 39 15 79 115 60 31 1 3 

2 Bugaj 110 52 58 21 89 12 6 5 27 41 10 9 0 2 

3 Falki 134 64 70 25 109 11 11 6 37 36 15 18 1 5 

4 Glinka 177 87 90 30 147 14 15 7 49 55 19 18 1 2 

5 Gnojno 755 327 428 122 633 42 67 24 191 304 78 49 5 9 

6 Gorzakiew 170 85 85 26 144 10 12 9 52 51 23 13 2 4 

7 Grabki Małe 133 63 70 23 110 10 10 5 31 47 20 10 2 4 

8 
Janowice 
Poduszowskie 

229 113 116 43 186 15 25 5 60 77 31 16 4 3 

9 
Janowice 
Raczyckie 

166 76 90 29 137 15 12 2 38 64 24 11 2 3 

10 Januszowie 60 31 29 8 52 2 3 4 18 15 11 7 1 1 

11 Jarząbki 339 178 161 67 272 22 39 13 89 92 50 34 1 8 

12 Kostera 153 68 85 19 134 7 11 6 41 65 14 9 0 7 

13 Maciejowice 64 31 33 15 49 5 9 2 15 18 11 4 1 1 

14 Płośnia 50 21 29 4 46 2 1 3 12 21 6 5 0 0 

15 Poręba 82 38 44 16 66 3 10 5 19 26 12 7 0 1 

16 Pożogi 81 44 37 9 72 4 3 2 18 22 20 12 0 4 

17 Raczyce 339 172 167 67 272 20 39 15 83 98 53 31 0 3 

18 Ruda 91 39 52 14 77 3 9 2 21 34 15 7 1 1 

19 Rzeszutki 71 35 36 11 60 3 8 1 20 24 9 6 0 2 

20 Skadla 177 94 83 31 146 12 15 8 48 55 25 14 1 4 

21 
Wola 
Bokrzycka 

127 69 58 19 108 7 9 5 39 35 21 11 1 3 

22 
Wola 
Zofiowska 

125 63 62 26 99 9 14 6 35 39 13 9 0 0 

23 
Wólka 
Bosowska 

106 49 57 9 97 5 3 2 26 44 20 6 0 3 

24 Zagrody  103 50 53 16 87 5 9 5 23 36 18 7 1 3 

25 Zawada  142 75 67 26 116 7 15 8 33 44 26 9 4 2 

26 Zofiówka  59 38 21 16 43 4 10 4 14 13 10 4 2 2 

OGÓŁEM 4406 2143 2263 761 3645 273 404 169 1118 1471 614 357 31 80 

 

2. W USC w Gnojnie zawarto 24 małżeństwa. 

3. Wydano 217 dowodów osobistych. 

4. Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące wynosi 40. 
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5. Urodzenia – 31. 

6. Zgony – 80. 

7. Liczba mieszkańców gminy Gnojno w poprzednich latach: 

Rok Liczba mieszkańców 

2013 4643 

2014 4643 

2015 4718 

2016 4604 

2017 4552 

2018 4531 

2019 4496 

2020 4463 

2021 4406 

8. Wykresy: 

Liczba mieszkańców gminy Gnojno w latach 2013-2021 

 

Liczba mieszkańców w sołectwach - stan na dzień 31.12.2021 r. 
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1.5. Gospodarstwa rolne 

Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy w dalszym ciągu będzie się 

wiązała z rozwojem rolnictwa. Z drugiej zaś strony coraz większe znaczenie będzie miał rozwój 

funkcji usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych (turystycznych). 

Zestawienie gospodarstw według wielkości: 

go
sp

o
d

ar
st

w
a 

ro
ln

e 
o 

p
o

w
ie

rz
ch

n
i 

powyżej 1 ha do 2 ha 653 

powyżej 2 ha do 5 ha  677 

powyżej 5 ha do 7 ha 237 

powyżej 7 ha do 10 ha 148 

powyżej 10 ha do 15 ha 66 

powyżej 15 ha do 20 ha 10 

powyżej 20 ha do 50 ha  2 

Ogólna liczba gospodarstw rolnych wynosi 1 793. 

1.6. Podmioty gospodarcze 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ilość 

działających podmiotów gospodarczych na terenie gminy Gnojno, według stanu na dzień 31 grudnia 

2021 r. obejmowała 129 pozycji. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim jednoosobowe 

przedsiębiorstwa. 

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, transport towarów i usług 

oraz wszelaki handel detaliczny i hurtowy. 

1.7. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy 

Według stanu na koniec roku 2021 OSP na terenie gminy posiada w swoich szeregach łącznie 

172 członków, w tym 155 mężczyzn i 17 kobiet. W jednostce w Gnojnie działa Młodzieżowa Drużyna 

Pożarnicza, zrzeszająca 7 dziewcząt i 8 chłopców. 

W roku sprawozdawczym 2021 jednostki brały udział w 118 akcjach ratowniczych. Z zakresu 

szkolenia podstawowego strażaków - ratowników przeszkolono 3 druhów. 

W roku 2021 jednostki czynnie uczestniczyły w licznych akcjach ratowniczych w czasie 

gaszenia pożarów jak również w działaniach niezwiązanych bezpośrednio z akcjami ratowniczymi 

i gaśniczymi które wspomagają bezpośrednio prace organizacyjne przy uroczystościach 

i zabezpieczeniach porządku oraz bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. 

Corocznie w swoim budżecie Gmina Gnojno zabezpiecza niezbędne środki na sprawne 

działanie jednostek, w tym na szkolenia naszych druhów. 

W roku 2021 dla jednostek OSP udało się pozyskać w sumie 70 903 zł. Środki te zostały 

przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia naszych jednostek w ramach: 

 dofinansowania z programu MSWiA: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych 

do działań ratowniczo-gaśniczych”, 

 dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 
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 dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych, Część 1) Dofinansowanie 

zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych, 

 dofinansowania na zakup wyposażenia wozów strażackich ze środków Funduszu Składkowego 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

1.8. Realizacja uchwał Rady Gminy 

 W 2021 roku rada gminy podjęła 71 uchwał, z czego 53 uchwał zostało powierzone do 

wykonania wójtowi gminy, 10 uchwał – przewodniczącemu rady, 2 uchwały – wójtowi gminy 

i kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie. Pozostałe uchwały dotyczyły 

zatwierdzenia sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za 2020 rok, udzielenia wotum 

zaufania i absolutorium wójtowi gminy oraz wyrażenia opinii dot. utworzenia i prowadzenia 

ośrodka rehabilitacji dzikich ptaków (szczegóły dotyczące podjętych uchwał znajdują się na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej). Wszystkie uchwały podjęte w 2021 roku zostały 

zrealizowane. 

2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

2.1. Wykonanie budżetu gminy za 2021 rok 

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony przez radę gminy w dniu 28 stycznia 2021 roku. 

Plan określał dochody w wysokości 24.934.477,60 zł oraz wydatki w wysokości 26.542.339,60 zł. 

W trakcie roku planie budżetu dokonywane były zmiany przez radę gminy oraz przez wójta na 

podstawie upoważnienia udzielonego przez radę gminy oraz upoważnienia ustawowego. 

 W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian: 

- plan dochodów na dzień 31.12.2021 roku wynosił 27.151.286,24 zł, 

- plan wydatków na dzień 30.06.2021 roku wynosił 28.982.087,80 zł. 

 Dochody w 2021 roku wykonano w kwocie 26.820.975,04 zł, wydatki wykonano w kwocie 

23.911.761,52 zł. 

Budżet Gminy Gnojno po stronie dochodów wynosił: plan - 27.151.286,24 zł, wykonanie 

w 2021 r. - 26.821.002,04 zł, co stanowi 98,78%, z tego: 

- dochody własne – plan 5.931.44,00 zł, wykonanie za rok 2021 r. - 5.724.091,28 zł, co stanowi 

96,50%. Dochody własne gminy stanowią po stronie planu 21,85 % ogólnego budżetu, a po stronie 

wykonania za rok 2021 r. 21,34 %. 

Wykonanie dochodów z tytułu należności podatkowych w stosunku do planu kształtuje się 

następująco: 

- podatek od nieruchomości - 99,71%,  

- podatek rolny - 99,93%, 

- podatek leśny - 96,04%,  

- podatek od środków transportowych - 86,63%,  

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 95,90%, 

- podatek od spadków i darowizn - 93,78%, 
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- udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: podatek dochodowy od 

osób fizycznych (opłacony w formie karty podatkowej) - 63,33%, 

- podatek dochodowy od osób prawnych - 100,07%, 

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 108,24 %, 

- subwencje ogólne - plan 9.142.454,00 zł, wykonanie za 2021 r. 9.142.454,00 zł, co stanowi 100% 

planu, 

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 

349.403,00 zł, wykonanie za 2021 r. 349.403,00 zł co stanowi 100% planu, 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 7.217.358,63 zł, 

wykonanie za 2021 r. 7.133.370,51 zł co stanowi 98,83%:  

Zadanie Plan Wykonanie 

Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

417.610,63 417.610,63 

Zadania dotyczących administracji publicznej 53.562,00 52.741,44 

Spis powszechny 15.219,00 15.219,00 

Aktualizacja spisu wyborców 955,00 955,00 

Decyzja do świadczeń opieki zdrowotnej 630,00 560,00 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

46.875,00 46.874,77 

Świadczenia wychowawcze 500+ 4.377.055,00 4.352.762,38 

Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 2.236.079,00 2.178.513,09 

Karta Dużej Rodziny 55,00 55,00 

Wspieranie rodziny 480,00 480,00 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

68.838,00 67.599,20 

Razem: 7.217.358,63 7.133.370,51 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne plan 1.008.291,04 zł, 

wykonanie za 2021 r. 974.637,34 zł, co stanowi 96,66 %. Dotacje na zadania własne dotyczą 

realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz na realizację 

zadań inwestycyjnych i remontowych własnych, 

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 

2.780.517,60 zł, wykonanie 2.778.342,60 zł, 

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 

źródeł - plan 216.413,00 zł wykonanie 213.298,34 zł – środki przekazane na przeciwdziałanie 

COVID-19, 

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 854.807,97 zł wykonanie 

854.807,97 z tego: 

Zadanie Plan Wykonanie 

Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Gnojno 

,,Kuźnia sztuki i nauki’’ 
704.339,73 704.339,73 

Zwrot środków za inwestycję zrealizowaną w 2020 r. pn. Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno 
150.468,24 150.468,24 

Razem: 854.807,97 854.807,97 
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Dochody bieżące planowano na poziomie 23.555.404,28 zł a wykonano w wysokości 

23.391.002,68 zł, co stanowi 99,30 %.  

Dochody majątkowe według planu po zmianach wynosiły 3.595.881,96 zł, wykonanie 

3.429.972,36 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku planowano na kwotę 380.579,00 zł, 

wykonanie 214.721,00 zł. 

Ogólnie dochody w stosunku do planu zostały wykonane w 98,78%. 

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 23.906.983,37 zł, wykonanie w 2021 r. wynosi 

23.195.979,07 zł, co stanowi 97,02% planu. 

Wydatki majątkowe plan 5.075.104,43 zł, wykonanie 715.964,45 zł, to jest 14,11 %.  

Wydatki realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków z UE: 

Zestawienie wydatków współfinansowanych ze środków europejskich oraz środków o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich 

Dział/rozdział Zadanie 

Plan według 
uchwały 

budżetowej 
2021 

Plan po 
zmianach na 
koniec 2021 

roku 

Wykonanie 
% 

wykonania 
 

WYDATKI BIEŻĄCE 

852 - Pomoc Społeczna 
85295 - Pozostała działalność 

-Utworzenie świetlicy 
środowiskowej wraz z 
filiami na terenie Gminy 
Gnojno 

0,00 469.952,05 268.473,10 57,13 

Wydatki bieżące razem: 0,00 469.952,05 268.473,10 57,13 

WYDATKI MAJĄTKOWE 

801 - Oświata i wychowanie 
80101 - Szkoły podstawowe 

Głęboka 
termomodernizacja 
budynków SP w Gnojnie  

2.000.785,60 0,00  0,00 0,00 

801 - Oświata i wychowanie 
80101 - Szkoły podstawowe 

Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej wraz 
doposażeniem w Gminie 
Gnojno (zwrot środków za 
wykonanie boisk 
sportowych) 

0,00 150.468,24  150.468,24 100,00 

852 - Pomoc Społeczna 
85295 - Pozostała działalność 

Utworzenie świetlicy 
środowiskowej wraz z 
filiami na terenie Gminy 
Gnojno 

0,00 234.387,68 233.618,99 99,67 

Wydatki majątkowe razem: 2.000.785,60 384.855,92 384.087,23  99,80 

Razem: 2.000.785,60 854.807,97 652.560,33  76,40 

Pierwotny plan wydatków w uchwale budżetowej na realizację programów finansowanych 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp kształtował się na poziomie 

2.000.785,60 zł. Na koniec 2021 roku plan ten został zmniejszony do kwoty 854.807,97 zł. Plan 

wydatków w podziale na poszczególne zadania zawarte w uchwale budżetowej oraz 

w przedsięwzięciach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uległ zmianie, ponieważ 

w ciągu roku dokonano korekt dostosowując plan do przewidywanego wykonania w roku 2021. 

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 
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1) Budowa zbiornika wodnego- punk poboru wody na cele rolnicze – został zrealizowany program 

funkcjonalno-użytkowy celem ogłoszenia przetargu; 

2) Budowa hal sportowych przy Szkołach Podstawowych w Balicach i Jarząbkach - został złożony 

wniosek do Edycji III programu Polski Ład – czekamy na rozstrzygnięcie; 

3) Realizacja zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Gnojno” - zrealizowano program 

funkcjonalno-użytkowy celem ogłoszenia przetargu. 

Wynik budżetu. 

Różnica na koniec 2021 roku pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie 26.820.975,04 zł 

a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 23.911.761,52 zł stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 

2.909.213,52 zł. 

Przychody i rozchody budżetu. 

W 2021 roku zaplanowano przychody w kwocie 2.450.649,56 zł, w tym: 

- pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 1.462.710,00 zł, 

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 

201.110,85 zł, 

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 786.828,71 zł.  

Rozchody zaplanowano w kwocie 619.848,00 zł. Gmina Gnojno w 2021 roku spłaciła 

619.848,00 zł kredytu. 

2.2. Poziom zadłużenia 

Zobowiązania Gminy Gnojno na dzień 31.12.2021 r. tytułem zaciągniętych kredytów 

i pożyczek wynoszą 17.456.155,54 zł. Na dzień 31.12.2021 r. gmina nie posiadała zobowiązań 

wymagalnych. Koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów 2021 r. wyniosły kwotę 

227.669,70 zł. 

Należności według stanu na 31.12.2021 r. wynoszą 412.983,98 zł, z tego: 

1) niewymagalne - 8.382,84 zł, w tym: 

a) z tytułu podatków - 106,00 zł, 

b) dostawy towarów i usług - 6.667,90 zł, 

c) należności za odbiór odpadów komunalnych - 510,00 zł, 

d)należności z GOPS - 1.098,94 zł; 

2) wymagalne - 404.601,14 zł, w tym: 

a) z tytułu podatków - 92.089,79 zł, 

b) z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie - 240.836,21 zł, 

c) należności woda, ścieki - 22.314,13 zł, 

d) należności za odbiór odpadów komunalnych - 40.861,01 zł, 

e) należności za przyłącza kanalizacyjne - 8.500,00 zł. 
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2.3 Zaległości podatkowe 

Wykaz zaległości w zobowiązaniach pieniężnych w poszczególnych sołectwach według stanu na dzień 
31.12.2021 r. 

L.p. Miejscowość 
Podatek od 

nieruchomości 
Podatek rolny 

[zł] 
Podatek leśny 

[zł] 

Kwota zaległości 
ogółem 

(zobowiązanie 
pieniężne) 

[zł] 

1 Balice 1 239,22 543,60 145,17 1 927,99 

2 Bugaj 398,00 877,02 60,00 1 335,02 

3 Falki 0,00 661,60 0,00 661,60 

4 Glinka 0,00 76,00 1,00 77,00 

5 Gnojno 730,62 791,49 6,00 1 528,11 

6 Gorzakiew 242,00 1 239,00 545,10 2 026,10 

7 Grabki Małe 0,00 341,75 133,25 475,00 

8 Janowice Poduszowskie 43,00 1 042,27 396,00 1 481,27 

9 Janowice Raczyckie 0,00 144,00 1,00 145,00 

10 Januszowice 222,30 166,10 0,00 388,40 

11 Jarząbki 1 708,57 888,60 122,00 2 719,17 

12 Kostera 608,00 598,20 19,00 1 225,20 

13 Maciejowice 0,00 1 076,00 10,00 1 086,00 

14 Płośnia 640,00 100,00 45,20 785,20 

15 Poręba 0,00 1 088,60 63,00 1 151,60 

16 Pożogi 0,00 2 221,00 15,00 2 236,00 

17 Raczyce 16,00 2 589,07 62,00 2 667,07 

18 Ruda 0,00 205,00 48,00 253,00 

19 Rzeszutki 0,00 1 278,37 0,00 1 278,37 

20 Skadla 2 324,98 386,00 0,00 2 710,98 

21 Wola Bokrzycka 96,00 25,00 194,00 315,00 

22 Wola Zofiowska 354,00 1 778,00 147,00 2 279,00 

23 Wólka Bosowska 23 617,30 453,18 298,82 24 369,30 

24 Zagrody 4 286,00 111,00 4,00 4 401,00 

25 Zawada 792,30 419,60 11,40 1 223,30 

26 Zofiówka 1,00 258,00 69,00 328,00 

Razem zaległości: 37 319,29 19 358,45 2 395,94 59 073,68 

Zaległości w podatku od środków transportowych 20 327,11 

Zaległości - osoby prawne - podatek od nieruchomości 11 686,00 

Zaległości - osoby prawne - podatek rolny 955,00 

Zaległości - osoby prawne - podatek leśny 48,00 

Za lata ubiegłe oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na bieżąco są 

egzekwowane zaległości z tytułu czynszów i opłat za gospodarowanie odpadami. Na zaległości 

podatkowe w 2021 roku zostały wystawione upomnienia na: łączne zobowiązania pieniężne od 

osób fizycznych w ilości 190 sztuk na kwotę 42 872,00 zł, podatek od środków transportowych - 12 

sztuk na kwotę 19 701,00 zł oraz 4 upomnienia na podatek od nieruchomości osób prawnych na 

kwotę 41 630,00 zł. Część zaległości została zapłacona przez podatników, natomiast na zaległości, 

które nie zostały zapłacone wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów 
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Skarbowych. Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 70 tytułów 

wykonawczych na kwotę 12 531,00 zł, 7 tytułów wykonawczych na podatek od środków 

transportowych na kwotę 9 436,00 zł oraz 1 tytuł na podatek od nieruchomości osób prawnych na 

kwotę 35 412,00 zł. W 2021 roku Urzędy Skarbowe dokonały egzekucji łącznego zobowiązania 

pieniężnego i podatku od środków transportowych za lata ubiegłe w kwocie 10 170,00 zł oraz 

podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 35 412,00 zł. 

3. STAN REALIZACJI INWESTYCJI 

3.1. Zadania inwestycyjne w 2021 roku 

Lp. Tytuł i zakres inwestycji 

Wartość 

przekazanego 

środka 

trwałego 

1. 

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na dz. nr ew. 189 w 

miejscowości Gnojno”. 

W wyniku realizacji wykonano: 

a) Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, 

b) Wykonanie mechaniczne, utwardzenie nawierzchni rumoszem skalnym, średnia 

grubość 15 cm, po zagęszczeniu 10 cm. 

c) Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 

warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 

Całość prac wykonano w granicach istniejącego pasa drogowego. 

Zakres prac przy modernizacji był następujący:  

a) długość utwardzonego odcinka – 432 m, 

b) szerokość wykonanego utwardzenia – 3,5 m. 

 60 270,00 zł 

2. 

„Remont budynku po byłym posterunku policji w Gnojnie” – w ramach realizowanego 

projektu pn. „Kuźnia Sztuki i Nauki – utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami 

na terenie gminy Gnojno”. 

W wyniku realizacji wykonano remont budynku po dawniejszym posterunku policji oraz 

pomieszczeń gdzie znajdują się filie, którego zakres obejmował m.in. wykonanie robót 

budowlanych, wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wyposażenie 

pomieszczenia w potrzebny sprzęt sanitarny, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, 

odnowienie części elewacji od „frontowej” strony budynku, wymiana schodów 

zewnętrznych z uwzględnieniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i starszych. 

Głównym celem tego projektu jest wsparcie rodzin z terenów wiejskich gminy w procesie 

przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych 

postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz 

zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. 

233 618,99 zł 

3.2. Inwestycje zaplanowane w 2021 roku 

Lp. Nazwa zamierzenia inwestycyjnego 
Planowane 

wydatki 
Planowane do 

wykonania w roku 

1. Rewitalizacja miejscowości Gnojno 5 070 000,00 2021-2023 
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2. 
Budowa zbiornika wodnego – punktu poboru wody na cele rolnicze 
w msc. Jarząbki 

650 000,00 2022 

3. 
Budowa sal sportowych przy Szkołach Podstawowych w Balicach i 
Jarząbkach. 

5 200 000,00 2022-2023 

4. 
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 323001T Gnojno-Pożogi-
Wierzbie 

1 010 749,00 2022 

5. 
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ew. 803 
w Raczycach 

238 000,00 2022 

6. 
Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 673 
w miejscowości Balice od km 0+173 do km 1+733 

211 813,01 2022 

7. 
Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 153/2 i 160 
w miejscowości Grabki Małe od km 0+173 do km 1+733 

487 227,64 2022 

4. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU 

Lp. Sołectwo Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego Plan na 2021 r. 
Wykonanie zadań 
na 31.12.2021 r. 

1. 

Balice  27.930,69 zł 26.936,70 zł 

1. Zakup kruszywa na drogi gminne 
2. Integracja mieszkańców wsi 
3. Remont szkoły 
4. Zakup materiału na budowę świetlicy wiejskiej. 
5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (wymiana 

opraw na energooszczędne. 

3.000,00 zł 
4.000,00 zł 

13.000,00 zł 
 5.000,00 zł 

 
2.930,69 zł 

2.998,49 zł 
3.999,99 zł 

13.000,00 zł 
4.968,22 zł 

 
1.970,00 zł 

2. 

Bugaj  15.212,69 zł 14.558,40 zł 

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (wymiana 
opraw na energooszczędne. 

2. Integracja wsi. 
3. Paliwo do kosiarki. 
4. Konserwacja urządzeń na placu zabaw. 
5. Zakup kruszywa na drogi gminne. 
6. Zakup podkaszarki spalinowej. 

 
7.500,00 zł 
1.500,00 zł 

500,00 zł 
500,00 zł 

3.712,69 zł 
1.500,00 zł 

 
6.895,00 

1.500,00 zł 
470,22 zł 
500,00 zł 

3.694,18 zł 
1.499,00 zł 

3. 

Falki  16.533,41 16.289,15 zł 

1. Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej. 
2. Zakup kruszywa na drogi gminne. 
3 Zakup kosza. 
4. Zakup paliwa i żyłki do kosy. 
5. Konserwacja urządzeń na placu zabaw. 

10.400,00 zł 
4.000,00 zł 

200,00 zł 
150,00 zł 

1.783,41 zł 

10.400,00 zł 
3.905,74 zł 

200,00 zł 
 

1.783,41 zł 

4. 

Glinka  18.343,28 zł 10.130,52 zł 

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego. 
2. Zakup kruszywa na drogi gminne. 
3. Zakup paliwa do koparki. 

8.000,00 zł 
9.996,21 zł 

343,28 zł 

 
9.996,21 zł 

134,31 zł 

5. 

Gnojno  46.469,63 zł 38.902,06 zł 

1. Zakup kręgów i cementu do obsadzenia. 
2. Zakup kruszywa na drogi gminne. 
3. Doposażenie placu zabaw. 
4. Doposażenie budynku OSP. 
5. Bieżące remonty Ośrodka Zdrowia. 
6. Zakup środków chwastobójczych. 
7. Zakup lustra i znaków drogowych zakup lustra 

i znaków drogowych. 

300,00 zł 
20.000,00 zł 

7.000,00 zł 
7.000,00 zł 
5.000,00 zł 

300,00 zł 
 

6.869,63 zł 

 
19.848,01 zł 

6.408,30 zł 
7.000,00 zł 
5.000,00 zł 

 
 

645,75 zł 

6. Gorzakiew  18.343,28 zł 12.486,97 zł 
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1. Zakup kruszywa na drogi gminne. 
2. Zakup paliwa do koparki. 
3. Zakup i montaż klimatyzacji w OSP Gorzakiew. 
4. Zakup tablic z nr domów. 
5. Wymiana instalacji elektrycznej u kuchni OSP 

Gorzakiew. 
6.Rozbudowa oświetlenia ulicznego. 

5.000,00 zł 
200,00 zł 

6.000,00 zł 
100,00 zl 

 
1.500,00 zł 
5.062,28 zł 

4.971,66 zł 
134,31 zł 

5.781,00 zł 
100,00 zł 

 
1.500,00 zł 

 

7. 
Grabki Małe  16.484,49 zł 16.484,49 zł 

1. Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza ( z 
kostki brukowej). 

 
16.484,49 zł 

 
16.484,49 zł 

8. 

Janowice 
Poduszowskie 

 21.082,54 zł 17.909,31 zł 

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (wymiana 
opraw na energooszczędne). 

2. Zakup kosiarki. 
3. Integracja mieszkańców. 
4. Utrzymanie placu wiejskiego (zakup żyłki, oleju, 

paliwa, oprysków). 
5. Zakup opału na świetlicę wiejską. 
6. Zarybianie stawu. 

 
14.000,00 zł 

3.000,00 zł 
2.000,00 zł 

 
800,00 zł 
800,00 zł 
482,54 zł 

 
13.420,00 zł 

2.800,00 zł 
 
 

440,07 zł 
769,24 zł 
480,00 zł 

9. 

Janowice 
Raczyckie 

 17.951,95 zł 15.434,75 zł 

1. Zakup kruszywa na drogi gminne. 
2. Piknik. 
3. Remont Domu Ludowego. 
4. Animatorka i dmuchane zjeżdżalnie. 

2.000,00 zł 
4.000,00 zł 
8.951,95 zł 
3.000,00 zł 

1.993,58 zł 
3.489,22 zł 

6.951,95 
3.000,00 zł 

10. 
Januszowice   12.766,92 zł  12.693,60 zł 

1. Zakup kruszywa na drogi gminne.  12.766,92 zł  12.693,60 

11. 

Jarząbki  26.658,89 zł  26.605,97 zł 

1. Zakup kruszywa na drogi gminne. 
2. Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza. 
3. Paliwo do koparki. 

5.000,00 zł 
21.500,00 zł 

158,89 zł 

4.971,66 zł 
21.500,00 zł 

134,31 zł 

12. 
Kostera  17.854,12 zł 17.665,31 zł 

1. Zakup korytek na rów Kostera-Bugaj. 
2. Zakup kruszywa. 

12.180,00 zł 
5.054,12 zł 

12.749,00 zł 
4.916,31 zł 

13. 
Maciejowice  12.766,92 zł  

1. Realizacja zaprojektowanego oświetlenia 
ulicznego. 

 
 12.786,92 zł 

 

14. 

Płośnia  12.326,68 zł 10.297,31 zł 

1. Zakup kruszywa na drogi gminne. 
2. Zakup barierki ochronnej. 
3. Usługa wywozu ziemi. 
4. Zakup blachy na przystanek. 

10.326,68 zł 
500,00 zł 
500,00 zł 

1.000,00 zł 

10.297,31 zł 
 

15. 

Poręba  13.940,89 zł 5.000,00 zł 

1. Zakup środków chwastobójczych na pobocza 
dróg. 

2. Zakup i ułożenie kostki przy przystanku. 
3. Zakup kruszywa na drogi gminne. 

 
 1.000,00 zł 
4.000,00 zł 
8.940,89 zł 

 
1.000,00 

4.000,00 zł 
 

16. 

Pożogi  11.728,24 zł 6.038,72 zł 

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego. 
2. Odmulenie rowu, zakup i montaż kręgów. 
3. Wytyczenie drogi Pożogi-Poręba. 

8.000,00 
1.038,72 zł 
5.000,00 zł 

 
1.038,72 zł 
5.000,00 zł 

17. 
Raczyce  26.414,32 zł 19.741,63 zł 

1. Zakup 3 luster drogowych. 
2. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej. 

2.000,00 zł 
800,00 zł 

922,50 zł 
579,91 zł 
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3. Zakup farby do Świetlicy Wiejskiej. 
4. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup 

zmywarki, klosza, żarówek, zastawy stołowej, 2 
szt. regałów). 

5. Zakup tablicy informacyjnej. 
6. Konserwacja figurek. 
7. Organizacja Mikołaja. 
8. Zakup stołów i szafy. 

1.000,00 zł 
 
 

10.000,00 zł 
1.000,00 zł 

500,00 zł 
3.000,00 zł 
8.114,32 zł 

 
 
 

9.181,87 zł 
957,35 zł 

 
 

8.100,00 zł 

18. 

Ruda  14.381,13 zł 12.553,66 zł 

1. Doposażenie placu zabaw. 
2. Zakup urządzeń na Świetlicę Wiejską. 
3. Zakup kruszywa na drogi gminne. 
4. Zakup żyłki i paliwa do kosy spalinowej. 

 11.681,13 zł 
200,00 zł 

2.200,00 zł 
200,00 zł 

11.180,70 zł 
 

1.253,12 zł 
119,84 zł 

19. 

Rzeszutki  13.402,82 zł 13.123,12 zł 

1. Zakup oleju i paliwa do kosy spalinowej. 
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (wymiana 

opraw na energooszczędne). 
3. Zakup tablicy ogłoszeń. 
4. Zakup środków chwastobójczych. 

250,00 zł 
 

12.052,82 zł 
1.000,00 zł 

100,00 zł 

249,78 zł 
 

11.820,00 zł 
957,34 zł 

96,00 zł 

20. 

Skadla  18.685,68 zł  

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego. 
2. Zakup paliwa do podkaszarki. 
3. Zakup farby na przystanek. 

18.000,00 zł 
300,00 zł 
385,68 zł 

 

21. 
Wola Bokrzycka  15.946,42 zł 14.324,60 zł 

1. Zakup przystanku. 
2. Doposażenie placu zabaw. 

2.000,00 zł 
13.946,42 

2.000,00 zł 
12.324,60 zł 

22. 

Wola Zofiowska  16.093,17 zł 10.886,61 zł 

1. Zakup działki pod plac zabaw. 
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (wymiana 

opraw na energooszczędne). 
3. Zakup kruszywa na drogi gminne. 

5.000,00 zł 
 

8.000,00 zł 
3.093,17 zł 

 
 

7.880,00 zł 
3.006,61 zł 

23. 

Wólka Bosowska  15.163,77 zł 14.935,41 zł 

1. Remont figurki. 
2. Zakup środków chwastobójczych. 
3. Wykonanie opaski wokół budynku OSP w Wólce 

Bosowskiej. 
4. Zakup kruszywa na drogi gminne. 
5. Zakup oleju , głowicy i paliwa do kosy 

spalinowej. 

3.600,00 zł 
340,00 zł 

 
4.200,00 zł 
6.660,00 zł 

 
363,77 zł 

3.600,00 zł 
339,98 zł 

 
4.000,00 zł 
6.631,66 zł 

 
363,77 zł 

24. 

Zagrody  15.212,69 zł 15.031,60 zł 

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego. 
2. Doposażenie placu zabaw (zakup ogrodzenia). 
3. Zakup kruszywa na drogi gminne. 

5.000,00 zł 
7.212,69 zł 
3.000,00 zł 

5.000,00 zł 
7.086,00 zł 
2.945,60 zł 

25. 

Zawada  16.729,07 zł 12.956,40 zł 

1. Rozbudowa oświetlenia licznego (wymiana 
opraw na energooszczędne). 

2. Zakup progów zwalniających. 
3. Zakup kruszywa na drogi gminne. 
4. Paliwo do koparki. 

8.000,00 zł 
 

3.500,00 zł 
4.500,00 zł 

729,07 zł 

7.880,00 zł 
 

3.074,70 zł 
1.956,93 zł 

44,77 zł 

26. 
Zofiówka  12.326,68 zł  

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego. 12.326,68 zł  

WYKORZYSTANE ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2021 373.312,97 zł 
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5. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte w 2005 roku 

uchwałą nr XXI/110/05 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 30 marca 2005 r. jest nadal obowiązujące. 

Gmina Gnojno nie posiada Miejscowego Planu Przestrzennego Zagospodarowania. 

6. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA 

6.1. Gospodarowanie odpadami 

Od 1 lipca 2013 r. gmina organizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W drodze postępowania przetargowego na podstawie 

ustawy o zamówieniach publicznych wyłoniono firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru 

i transportu odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów zebranych selektywnie 

z terenu gminy tj. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński ul. 

Klasztorna 27a, 26-035 Raków. Umowę z firmą zawarto w dniu 30.12.2020 r. na okres od 

01.01.2021 r. do 30.06.2022 r. Cena jednostkowa za 1 Mg odbioru i transportu odpadów wynosi 

507,60 zł. brutto. Koszt odbioru i Transportu odpadów komunalnych za 2021 r. wyniósł 359.822,85 

zł brutto. 

Na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gnojno od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych podpisano umowę z ZGOK Sp. z o.o. w Rzędowie. Koszt 

zagospodarowania odpadów w 2021 r. wyniósł 330.905,36 zł.  

Selektywnie zebrane odpady (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, szkło, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów niepodlegające 

obowiązkowi zgłoszenia lub pozwolenia na budowę zgodnie z prawem budowlanym) odbierane są 

z częstotliwością nie rzadziej niż raz na miesiąc.  

Odpady komunalne zmieszane, wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych 

z budynków administrowanych przez Gminę Gnojno odbierane są z częstotliwością nie rzadziej niż 

raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej i raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej 

w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz w zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu, 

a w zabudowie wielorodzinnej raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca. 

Odbiór z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w Gnojnie prowadzony 

jest przez P.H.U. ‘ZIELIŃSKI” oraz MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 

w Kielcach. 

Łączna ilość odpadów zebranych z terenu gminy Gnojno w 2021 r. wyniosła 785,48 Mg, w tym 

495,94 Mg stanowiły zmieszane odpady komunalne, tj. 63% ogółu zebranych odpadów 

komunalnych. W rozbiciu na rodzaj zbieranych odpadów ich ilość przedstawia się następująco: 

- niesegregowane odpady komunalne - 495,9400 Mg, 

- odpady wielkogabarytowe - 51,7200 Mg,  

- zmieszane odpady opakowaniowe - 86,9700 Mg, 

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 11,9200 Mg, 
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- szkło - 78,4500 Mg, 

- zużyte opony - 34,6400 Mg,  

- odpady ulegające biodegradacji - 0,9000 Mg, 

- inne odpady nieulegające biodegradacji - 19,1000 Mg, 

- odpady budowlane - 2,1200 Mg, 

- odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach - 1,600 Mg. 

Liczba mieszkańców zgłoszonych według deklaracji w gminie Gnojno wynosi 3617 (stan na 

dzień 31.12.2021 r.). 

6.2. Zadania z zakresu ochrony środowiska 

W 2021 r. z terenu gminy Gnojno unieszkodliwiono 80,3300 Mg wyrobów zawierających 

azbest - płyty azbestowo-cementowe (eternit) od 43 osób fizycznych na kwotę 27.183,60 zł. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dofinansował 

przedsięwzięcie w 50% kosztów kwalifikowanych tj. 13.591,80 zł. Dofinansowanie z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiło 50 % kosztów kwalifikowanych 

zadania tj. 13.591,80 zł. 

6.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Rada Gminy uchwałą nr XXI/146/17 z dnia 28 marca 2017 r. przyjęła Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojno. Dokument został opracowany dzięki dofinansowaniu ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Z jego treścią 

można się zapoznać pod adresem: http://bip.gminy.com.pl/gnojno/pliki/PGN.pdf. 

Głównym celem PGN jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych do środowiska oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie 

Gminy Gnojno. 

W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń podjęto działania naprawcze. W ramach programu 

„Czyste powietrze‘’ osoby fizyczne wymieniły 24 piece na kotły spełniające wymagania ekoprojektu. 

7. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnojnie, działający na podstawie ustawy 

o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 z. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.), został 

powołany uchwałą nr XIII/63/99 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 19 listopada 1999 r. W skład SP ZOZ 

wchodzą trzy ośrodki zdrowia: Ośrodek Zdrowia w Gnojnie, Ośrodek Zdrowia w Raczycach i Ośrodek 

Zdrowia w Balicach. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gnojnie kieruje 

Dyrektor zatrudniony przez Wójta Gminy. 

Głównym źródłem finansowania Zakładu są środki przekazywane przez Świętokrzyski Oddział 

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach. Podstawą do ich przekazania jest zawarta 

umowa. 
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Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Ponadto Zakład 

udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz 

podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia oraz realizuje zadania z zakresu 

promocji zdrowia. 

W Ośrodku Zdrowia w Gnojnie pracuje 13 osób: lekarz chorób wewnętrznych i specjalista 

medycyny rodzinnej, pełniący funkcję dyrektora, dwie pielęgniarki, położna, główny księgowy (cały 

etat), pediatra (aktualnie przebywa na urlopie bezpłatnym), rejestratorka medyczna (1/2 etatu), 

sprzątaczka (1/2 etatu), lekarz specjalista chorób wewnętrznych, radiolog, informatyk (umowa 

cywilnoprawna), kardiolog, pielęgniarka (umowa zlecenia). 

W Ośrodku Zdrowia w Raczycach pracuje 5 osób: lekarz pediatra, specjalista medycyny 

rodzinnej, dwie pielęgniarki z uprawnieniami do wykonywania zabiegów z medycyny rodzinnej 

i szczepień (na cały etat), dwie sprzątaczki (umowy zlecenia). 

W Ośrodku Zdrowia w Balicach pracuje 5 osób: lekarz chorób wewnętrznych i medycyny 

społecznej, specjalista chorób płuc, przebywający obecnie na urlopie bezpłatnym (5/8 etatu), lekarz 

chorób wewnętrznych (1/2 etatu), lekarz specjalista chorób wewnętrznych (umowa 

cywilnoprawna), pielęgniarka (cały etat), sprzątaczka (umowa zlecenia). 

SP ZOZ w Gnojnie wypracował w 2021 roku zysk w wysokości 33.125,78 zł. 

8. OŚWIATA 

Na terenie gminy Gnojno funkcjonują cztery Szkoły Podstawowe z Oddziałami Przedszkolnymi 

i Punktami Przedszkolnymi, dla których Gmina Gnojno jest organem prowadzącym: 

1) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie; 

2) Szkoła Podstawowa w Raczycach; 

3). Szkoła Podstawowa w Balicach; 

4) Szkoła Podstawowa w Jarząbkach, 

Organ prowadzący sprawuje nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli w zakresie spraw 

finansowych i administracyjnych. Nadzorowi w szczególności podlega: prawidłowość dysponowania 

przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi 

z innych źródeł, dbanie oraz prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem, przestrzeganie 

obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz uczniów, 

przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły, wykonywanie remontów obiektów 

szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w zakresie oświaty, zapewnienie sprawnej obsługi realizacji 

zadań oświatowych. 

Głównym zadaniem organu prowadzącego jest zapewnienie właściwych warunków 

kształcenia, wychowania i opieki w prowadzonych szkołach podstawowych ,oddziałach 

przedszkolnych i punktach przedszkolnych. 

Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów spełniają wymogi 

bezpieczeństwa i higieny , nauki i pracy. Każda szkoła wyposażona jest w nowoczesne pomoce 
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dydaktyczne i sprzęt ,który służy realizacji zadań oświatowych, a uczniowie pobierają naukę na 

odpowiednim poziomie i w odpowiednich warunkach. Zatrudnieni nauczyciele posiadają wymagane 

kwalifikacje. Zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki nauki, zabawy i pracy . 

Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu Państwa 

(subwencji oświatowej) i dotacji oraz w bardzo dużej mierze z budżetu gminy. Subwencja, którą 

otrzymuje gmina nie wystarcza nawet na płace dla nauczycieli, dlatego bardzo dużą część dokłada 

Gmina ze środków własnych. 

Rok 2021, za który sporządzany jest raport oświatowy to rok budżetowy, który obejmuje dwa 

lata szkolne: 2020/2021 i 2021/2022. 

Uczniowie w 2021 r uczyli się w większości w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem 

komputerów i dostępnych programów. 

W roku szkolnym 2020/2021 naukę rozpoczęło 307 uczniów szkół podstawowych, 50 uczniów 

kl. „O”, oraz 95 dzieci w Punktach Przedszkolnych. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela. 

 Liczba uczniów - rok szkolny 2020/2021 

Lp. Nazwa szkoły 
Ilość uczniów 

kl. I-VIII 
„O” Punkt Przedszkolny Ogółem 

1. 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w 

Gnojnie  
133 17 

25 PP I 

17 PP II 
192 

2.  Szkoła Podstawowa w Jarząbkach 36 7 23 66 

3. Szkoła Podstawowa w Balicach 36 3 7 46 

4. Szkoła Podstawowa w Raczycach 102 23 23 148 

Ogółem: 307 50 
78 PP I 

17 PP II 
452 

 W roku szkolnym 2021/2022 naukę rozpoczęło 312 uczniów szkół podstawowych, 59 uczniów 

kl. „O”, oraz 69 dzieci w Punktach Przedszkolnych. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela. 

Liczba uczniów – rok szkolny 2021/2022 

Lp. Nazwa szkoły 
Ilość uczniów 

kl. I-VIII 
„O” Punkt Przedszkolny 

Ogółem 

 

 

1. 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w 

Gnojnie  
134 17 

19 PP I 

12 PP II 
182 

2.  Szkoła Podstawowa w Jarząbkach 36 10 19 65 

3. Szkoła Podstawowa w Balicach 34 7 3 44 

4. Szkoła Podstawowa w Raczycach 108 25 16 149 

 Ogółem: 312 59 
 57 PP I 

12 PP II 

440 

 

Niż demograficzny z roku na rok daje znać o sobie. Liczba uczniów maleje. 

W gminnej oświacie realizowanych jest wiele zadań, a wśród nich pomoc socjalna skierowana 

do uczniów najuboższych, która udzielana jest w formie stypendium szkolnego. Pomoc finansowa 

służy wyrównywaniu szans w edukacji uczniów i przeznaczona jest w szczególności na zakup 

pomocy i artykułów szkolnych. Łączna kwota wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych w 2021 

r. wyniosła 108.890,00 zł. 
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Koszt dowożenia uczniów do szkół wyniósł 132.773,88 zł. W każdej szkole dzieci są dożywiane. 

Posiłki przygotowywane są w Szkole Podstawowej w Raczycach i dowożone do pozostałych szkół. 

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 oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jeżeli wynagrodzenie wypłacone nauczycielom 

w danym roku było niższe niż wynagrodzenie średnie 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. W stycznia 2022r. wypłacono nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający za 

rok. Wypłata dla poszczególnych stopni awansu zawodowego przedstawia się następująco:  

- nauczyciele stażyści  - 0,00 zł, 

- nauczyciele kontraktowi - 0,00 zł, 

- nauczyciele mianowani  - 0,00 zł, 

- nauczyciele dyplomowani - 17.089,17 zł. 

Do kwoty 17 089,17 zł należy dodać 2 929,14 zł (ZUS ze strony zakładu pracy) oraz 232,36 zł 

(Fundusz pracy), co daje łączną kwotę 20 250,67 zł. 

W roku szkolnym 2020/2021 ograniczono w całości lub w części funkcjonowanie publicznych 

jednostek systemu oświaty, w których wszystkie zajęcia zostały zawieszone na podstawie wydanych 

przepisów - Prawo Oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. Uczniowie prawie cały czas uczyli się zdalnie z wykorzystaniem komputerów 

i dostępnych programów. Dopiero 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie powrócili do nauki 

stacjonarnej . Powrót uczniów odbył się w ścisłym reżimie sanitarnym. 

Po dłuższej przerwie i nauce zdalnej spowodowanej stanem epidemii związanej z epidemią 

wirusa COVID 19 uczniowie 1 września 2021 r. powrócili do szkół. Zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i Głównego Inspektora Sanitarnego, szkoły zapewniły 

uczniom najbardziej optymalne i higieniczne warunki do nauki i zabawy, a pracującym nauczycielom 

i obsłudze odpowiednie warunki do pracy. W placówkach szkolnych przestrzegano obostrzeń 

mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez ograniczenie transmisji zagrożenia jakim jest 

wirus COVID-19. Zaistniała sytuacja spowodowała dostosowanie organizacji zajęć lekcyjnych do 

panujących warunków .Obostrzenia dotyczyły nie tylko nauki ale również żywienia ,dowozu uczniów 

do szkół, dezynfekcji pomieszczeń oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażeń wśród 

uczniów i personelu. 

Z powodu sytuacji pandemicznej wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2021/2022 szkoły 

wprowadziły dziennik elektroniczny eszkola24.pl. Moduł zastępuje w pełni tradycyjny dziennik 

papierowy. Dziennik elektroniczny to bardzo pomocne narzędzie dla rodziców, nauczycieli i uczniów 

W styczniu – 2021 r. trwały testy przesiewowe na obecność SARS-COV-2 dla nauczycieli szkół 

podstawowych i pracowników obsługi. Testy przeprowadzono w Szkole Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Gnojnie. 
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Ze względu na panującą epidemię egzamin ósmoklasisty ,który w normalnych warunkach 

odbywa się w kwietniu, tym razem został przeprowadzony w dniach 25-27 maja 2021 r. Egzamin 

ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, 

aby ukończyć szkołę. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Do egzaminu 

ósmoklasisty przystępują uczniowie klas VIII szkół podstawowych. Na terenie naszej gminy do 

egzaminu ósmoklasisty przystąpili uczniowie wszystkich szkół: Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Gnojnie, Szkoły Podstawowej w Raczycach, Szkoły Podstawowej w Jarząbkach 

i Szkoły Podstawowa w Balicach. 

Aby uczniowie uczyli się na odpowiednim poziomie potrzebne są pomoce dydaktyczne 

umożliwiające realizację podstaw programowych z różnych przedmiotów. W maju 2021 r złożono 

wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie o dofinansowanie wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych takich 

jak :biologia, geografia, chemia dla Szkoły Podstawowej w Raczycach. Po wejściu w życie reformy 

oświaty w szkole nie było pracowni przedmiotowych. Wniosek opiewał na kwotę 106.580,00 zł. 

Otrzymaliśmy 73.986,00 zł. Za otrzymane środki zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne do 

przedmiotów przyrodniczych. W ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

szkoły otrzymały wsparcie w postaci środków finansowych na rozwijanie szkolnej infrastruktury 

„Laboratoria Przyszłości” na zakup wyposażenia . Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Gnojnie i Szkoła Podstawowa w Raczycach po 60.000,00 zł, zaś Szkoła Podstawowa w Balicach 

i Szkoła Podstawowa w Jarząbkach po 30.000,00 zł (środki przyznano w zależności od ilości uczniów 

w szkole). W ramach programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na złożony wniosek 

Szkoła Podstawowa w Jarząbkach otrzymała środki finansowe w kwocie 2.500,00 zł na zakup książek 

do bibliotek szkolnych, lektur szkolnych, nowości wydawniczych itp. Wkład własny gminy wyniósł 

625,00 zł. Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej została przyznana kwota 

21.000,00 zł na zajęcia wspomagające w szkołach. Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie 

wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego. Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Odbywają się wyłącznie w 

szkole. Zajęcia wspomagające pozwalają uczniom na nadrobienie zaległości programowych 

spowodowanych dezorganizacją procesu nauczania w okresie pandemii COVID-19. 

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w związku z nadal trwającą epidemią odbyło się 

z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego. Pomimo obostrzeń dyrektorzy szkół razem 

z samorządem przeprowadzili to w miarę sprawnie i bezpiecznie. Uczniowie otrzymali świadectwa 

szkolne, dyplomy, nagrody itp. Tak jak w roku ubiegłym Wójt Gminy Gnojno przyznał nagrody 

finansowe najlepszym uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz za 

osiągnięcia sportowe. Nagrody otrzymało 41 uczniów na ogólną kwotę 12.900,00 zł. Nagroda 

stanowi formę wyróżnienia i wspierania uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce. 

Do grona nauczycieli dyplomowanych dołączyła nauczycielka ze Szkoły Podstawowej 

w Jarząbkach, która zdała egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną, zaś do grona nauczycieli 

mianowanych dołączyła nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie, 

która zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną. Siedmioro nauczycieli po zdaniu egzaminu przed 

Komisją Egzaminacyjną stało się nauczycielami kontraktowymi. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BAF0AD39-9E39-4A70-B0E7-22FB71A72386. Podpisany Strona 23



Raport o stanie Gminy Gnojno za 2021 rok 

23 

Uczniowie oprócz nauki mają też swoje pasje i zainteresowania i mogą pochwalić się swoimi 

osiągnięciami. Uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej w Raczycach Wiktoria Hen została finalistką 

V Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa 

świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021. To wielkie wyróżnienie dla szkoły i gminy. Uczennica 

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie Gabriela Parada w październiku 2021 r. zajęła 

I miejsce w Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w biegach przełajowych na dystansie 

400 m. W listopadzie 2021 r uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie 

wzięli udział w X Międzygminnym Biegu przełajowym o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Busko-

Zdrój i zajęli I miejsce w powiecie. Czekamy na dalsze sukcesy i osiągnięcia uczniów. 

W okresie wakacji w każdej szkole trwały prace remontowe. W Szkole Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Gnojnie wykonano remont wewnętrzny pięciu klas, w tym szpachlowanie 

i malowanie Pomalowany został korytarz w starszej części budynku. Oprócz tego usuwane były 

usterki w całym obiekcie. W Szkole Podstawowej w Jarząbkach pomalowano dwie sale lekcyjne, 

korytarz górny, zalane sufity w trzech salach lekcyjnych. Uzupełniono i pomalowano elewację 

zewnętrzną, pomalowano kaloryfery i rury co, lamperie na klatce schodowej i korytarz wejściowy. 

W Szkole Podstawowej w Raczycach pomalowano urządzenia na placu zabaw, cztery pomieszczenia 

w kuchni szkolnej, w tym: korytarz, wc, szatnia, wyparzacz termosów. Pomalowano jedną salę 

lekcyjną. Oprócz tego wykonano drobne prace konserwatorskie. W Szkole Podstawowej w Balicach 

ocieplono i położono strukturę na dwie ściany na zewnątrz budynku szkoły od strony Ośrodka 

Zdrowia i boiska oraz pomalowano klatkę schodową i korytarz dolny wewnątrz budynku. 

Każda szkoła na terenie naszej Gminy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022 

została odpowiednio przygotowana zgodnie z wspomnianymi wytycznymi . Uczniom zapewniono 

bezpieczne i higieniczne warunki do nauki i zabawy, a pracującym tam nauczycielom i obsłudze 

warunki do pracy. Wszystkie szkoły w razie ewentualnej nauki zdalnej przygotowane są do 

prowadzenia zajęć na platformie Microsoft Teams. 

9. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Pomoc społeczna jest określana jako „instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one 

w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia”. Zgodnie z obowiązującą 

ustawą o pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej zatrudniają pracowników socjalnych jako 

realizatorów pomocy społecznej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie został powołany Uchwałą Nr XI/37/90 Rady 

Gminy z dnia 22 lutego 1990 roku. W ośrodku zatrudnionych jest 6 osób: p.o. kierownika, główny 

księgowy, 2 pracowników socjalnych, 1 pracownik ds. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego oraz w Dziennym Domu Pobytu Senior+ i Klubie Seniora 7 osób: kierownik 

Dziennego Domu Seniora, kierownik Klubu Seniora, 4 opiekunki, 1 fizjoterapeuta. 

Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej oraz z urzędu. Informacje 

o osobach wymagających pomocy uzyskiwane są z różnych źródeł: od sołtysów, radnych, 

dyrektorów szkół, policji, kuratorów. Na podstawie zgłoszenia pracownicy socjalni przeprowadzają 

wywiad środowiskowy w terenie, a następnie, po zebraniu niezbędnych dokumentów, określane są 
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przyczyny i problemy dominujące, po czym wnioskuje się o udzielenie pomocy w zależności od 

indywidualnej potrzeby. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy 

społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pomoc była przyznawana 

w różnych formach. Należy do nich system zasiłków pieniężnych, usług, poradnictwo specjalistyczne 

i praca socjalna. 

W 2021 roku rozpatrzono 723 wnioski dotyczące udzielenia pomocy z ustawy o pomocy 

społecznej. Pomoc i wsparcie uzyskało 236 rodzin. Pełne zestawienie środowisk objętych pomocą 

według powodów zawiera poniższa tabela. 

 Liczba środowisk objętych pomocą społeczną (według powodów) w 2021 roku. 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 25 68 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 15 81 

Bezrobocie 66 176 

Niepełnosprawność 44 79 

Długotrwała choroba 53 109 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzeniu gospodarstwa domowego w tym: 

13 50 

- rodziny niepełne 2 7 

- rodziny wielodzietne 5 25 

Alkoholizm  2 3 

Narkomania 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu 
karnego 

4 4 

Zdarzenie losowe 34 77 

Sytuacja kryzysowa 2 8 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Gnojno maleje. Zdecydowana 

większość osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej to osoby bezrobotne. Zjawisko 

bezrobocia jest wynikiem wzrastającej stopy bezrobocia w Gminie, wydłużaniem się okresu 

pozostawania na bezrobociu oraz utratą praw do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 

Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy w 2021 roku. 

Lp. Rodzaj świadczenia L. osób L. świadczeń 
Koszty (w zł) 

 

1. 
Posiłki, w tym: 
Dzieci i młodzież w szkołach 

132 15297 30.594,00 

2. Usługi opiekuńcze 6 3838 71.519,31 

3. Zasiłek w naturze - - - 

4. 
Inne zasiłki celowe i w naturze, w tym: specjalne 
celowe 

44 114 41.143,00 

7. 
Opłaty za dzieci przebywające w Placówce 
opiekuńczo-wychowawczej 

 2 24 43.136,00 

8. Opłata za rodzinę zastępczą 1 12 2.083,00 

9. 
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne i 
psychologiczne 

- - - 

10. Opłata za pobyt osób w DPS  7 78 184.432,23 
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11. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych - - - 

12. Praca socjalna 40 68 - 

13. Dom i Klub Seniora 40  833.342,41 

14. Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami 4  502.092,09 

15. 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym 

37 260 44.445,00 

13 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

 
33 

 
383 

 
17.190,61 

Razem: 323 - 390.098,15 

W 2021 roku większość budżetu na pomoc społeczną w ramach zadań własnych 

przeznaczonych zostało na pokrycie kosztów pobytu osób umieszczonych w DPS oraz pokrycie 

kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Dane dotyczące udzielonych świadczeń w ramach zadań zleconych zostały zamieszczone 

w poniższej tabeli. 

Tabela 3. Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań zleconych gminie w 2021 roku. 

L.p. Rodzaj świadczenia L. osób L. świadczeń Koszty ( w zł) 

1. Zasiłki stałe 33 383 214.936,00 

2. Zasiłki okresowe 17 78  28.800,00 

3. Dożywianie dzieci w szkole i zasiłki celowe 149 522  144.406,00 

5. Składki emerytalno-rentowe i zdrowotne 388 796  67.599,20 

6. Zasiłki pielęgnacyjne 131 1572  384.228,00 

7. Zasiłki rodzinne 436 7152 1.779.033,09 

8. Świadczenia alimentacyjne  6  92  33.000,00 

9. Zasiłek dla opiekuna  5  60  26.860,00 

10. Specjalny zasiłek opiekuńczy  10  120  50.220,00 

11. Świadczenie rodzicielskie  9  108  57.968,20 

12. Świadczenie wychowawcze 500+ 318 3816 4.434.372,59 

13. Świadczenie „Dobry start” 375  528  158.400,00 

14. Dom Seniora- całkowity koszt utrzymania  40 - 228.249,43 

Razem:  X  x 7.608.072,51 

Oprócz formy pieniężnej przyjmowano wnioski i wydawano Karty Dużej Rodziny. W 2021 r. 

wydano 10 kart. 

GOPS współpracował z Bankiem Żywności. W ramach realizacji Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym, pracownicy GOPS kwalifikowali osoby i rodziny do otrzymania 

bezpłatnej pomocy w formie żywności. W 2021 roku z pomocy w formie paczek żywnościowych 

skorzystało 1000 osób. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2021 r. realizował Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 oraz Gminny Program Wspierania Rodziny 

i Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.  

Skuteczna realizacja zadań przez GOPS nie jest możliwa bez współdziałania z władzami 

samorządowymi, kuratorami sądowymi, ZUS, KRUS, służbą zdrowia, szkołami, parafiami, sołtysami 

i innymi jednostkami. Współpraca ta pozwala na zintegrowanie działań pomocowych na terenie 

gminy. 
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10. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

10.1. Informacje ogólne 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojnie jest samorządową instytucją kultury. Biblioteka i jej 

zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Niezmiennie 

służy mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność 

informacyjną oraz kulturalno-oświatową. 

Sieć biblioteczną tworzy GBP w Gnojnie oraz Filia Biblioteczna w Raczycach i Balicach. Zmiany 

zachodzące w bibliotece dopasowane są do potrzeb mieszkańców. Godziny otwarcia placówki 

i zakupy nowości są zgodne z oczekiwaniami czytelników, w oparciu o składane dezyderaty. 

Czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać i komputerów i Internetu. 

W bibliotekach zatrudnione są 3 osoby a w przeliczeniu na godziny daje liczbę 2 etatów. 

Struktura zatrudnienia pozostaje bez zmian. 

Stan księgozbiorów na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 31.090 woluminów, natomiast na 

dzień 31.12.2021 r. wynosił 31.942 oraz 29 audiobooków. Audiobooki to oferta dla czytelników 

mających problemy ze wzrokiem. Zakupiono 832 woluminy. Wśród zakupionych książek 432 

woluminy stanowią książki beletrystyczne dla dzieci, 286 – literatura piękna dla dorosłych, 134 – 

literatura inna. Wydatkowana kwota na nowości wydawnicze wyniosła 15.820,25 zł. 

W 2021 r. biblioteki odnotowały 5304 odwiedzin i zarejestrowały 646 czytelników. Wskaźnik 

zarejestrowanych czytelników w stosunku do ludności wyniósł na koniec 2021 roku 15. W minionym 

roku z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie skorzystało 400 czytelników, Filii Bibliotecznej 

w Raczycach – 142 czytelników oraz 104 z usług Filii Bibliotecznej w Balicach. Czytelnicy wypożyczyli 

ogółem 10.998 woluminów. 

Zbiory bibliotek wzbogacono o literaturę beletrystyczną oraz tzw. inną dla dorosłych, dzieci 

i młodzieży. Uzupełniono również księgozbiór dla studentów. Bogaty księgozbiór akademicki 

wyróżnia nas spośród sąsiednich bibliotek (innych gmin). Zakup książek z otrzymanych środków 

z budżetu gminy, dotacji Ministerstwa Kultury i Biblioteki Narodowej przedstawiają poniższe tabele: 

Zakup z dotacji MK i BN w 2021 r. 

Biblioteka Kwota 
Ogółem 
książki 

Literatura 
piękna 

dziecięca 

Literatura 
piękna 

dorosłych 
Inna 

 Gnojno 4 136,81 zł 188 72 80 36 

 Raczyce 1 986,25 zł 96 40 45 11 

 Balice 1 699 zł 87 46 31 10 

 Ogółem: 
7 822,06 zł 

 - 86,06 zł 
 7 736 zł 

371 158 156 57 

Zakup książek z budżetu gminy(j.s.t.) w 2021 r. 

Biblioteki Kwota 
Ogółem 
książki 

Literatura 
piękna 

dziecięca 

Literatura 
piękna 

dorosłych 

Literatura 
inna 

 Gnojno  4 839,87 zł 243 104 77 62 

 Raczyce  1 436,86 zł 97 70 21 6 
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 Balice  1 721,46 zł  121 80 32 9 

 Ogółem: 
 7 998,19 zł 

 + 86,06 zł 
 8 084,25 zł 

461 254 130 77 

Zakup ogółem tj. z budżetu gminy + dotacja MK i BN - książki 

Biblioteki Kwota 
Ogółem 
książki 

Literatura 
piękna 

dziecięca 

Literatura 
piękna 

dorosłych 

Literatura 
inna 

 Gnojno  8 976,68 zł 431 176 157  98 

 Raczyce  3 423,11 zł 193 110 66  17 

 Balice  3 420,46 zł 208 126 63  19 

Ogółem: 15820,25 zł 832 412 286 134 

Zakup ogółem tj. z budżetu gminy + dotacja MK i BN +DAR - książki 

Biblioteki Kwota 
Ogółem 
książki 

Literatura 
piękna 

dziecięca 

Literatura 
piękna 

dorosłych 

Literatura 
inna 

 Gnojno 8976,68 zł 431 176 157 98 

 Raczyce  3423,11 zł 193 110 66 17 

 Balice  3460,46 zł 228 146 63 19 

Ogółem: 15860,25 zł 852 432 286 134 

W planach na zakup książek przeznaczona była kwota 15.472 zł, z czego 7.736 zł to kwota 

z budżetu gminy oraz 7.736 zł kwota dotacji z MK i BN. Realizacja przebiegła zgodnie planem 

pomimo, że przekazanie środków i informacja co do otrzymanej dotacji dotarła do bibliotek bardzo 

późno - dopiero 10 października - natomiast realizacja zakupów musiała się zakończyć do końca 

listopada. 

10.2. Aktywizowanie seniorów 

W 2021 r. w myśl zasady ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch” staramy się w Dziennym Domu 

Senior+ oraz Klubie Seniora zadbać o stronę intelektualną, emocjonalną, manualną. W miarę 

wspólnego poznawania się dostrzegamy, które formy bardziej odpowiadają naszym Seniorom, 

a które mniej. Podnoszenie jakości życia naszych Seniorów wymaga poświęcenia im należnej uwagi 

stąd też nasze zajęcia z biblioterapii, filmoterapii, arteterapii, kulturoterapii, sylwoterapii, 

ludoterapii. 

Z powodu obostrzeń związanych koronawirusem zajęcia w Dziennym Domu Senior+ i Klubie 

Seniora były wstrzymane do czerwca 2021 r. Było to konieczne i zrozumiałe ze względu na 

bezpieczeństwo Seniorów. 

02.06.2021 r. (DDS+, Klub Seniora) wykonana została gazetka, której przesłaniem był 

wiosenno-letni czas (po dłuższym niewidzeniu się). Seniorzy wycinali kwiaty, liście, gałązki. Elementy 

większe i mniejsze, wymagały różnego stopnia precyzyjności, ale nie stanowiło to żadnego 

problemu. 

09.06.2021 r. (DDS+, Klub Seniora) Przybliżenie twórczości i życia znanej polskiej malarki Zofii 

Stryjeńskiej, której warto było poświęcić czas, ponieważ była osobą nietuzinkową i wybitną malarką, 

graficzka, ilustratorką, scenografką, reprezentantką art déco. Obrazy Stryjeńskiej charakteryzowała 
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tzw. „ludowa dusza”. Na warsztat wzięliśmy także jedno z dzieł Zofii Stryjeńskiej. Uwrażliwienie na 

piękno poprawia samopoczucie Seniorów a także pobudza wyobraźnię. 

16.06.2021 r. (DDS+) Biblioterapia – tematyka ,,Czarownice”. Odczarowanie słowa 

czarownica, które do tej pory przedstawiane było w kontekście negatywnym. Przedstawienie 

życiowej roli kobiet w innym świetle. Cytując Kristen J. Sollee ,,Czarownica jest jednocześnie 

znawczynią zaklęć i uzdrowicielką, kobietą demoniczną i boską, nikczemną magiczką i niewinną 

ofiarą okoliczności. Jest zmyślona i realna: to wytwór wyobraźni i ktoś równie prawdziwy co ty i ja”. 

Wiedźmą - współczesne kobiety określają tą, która wie, bowiem do tej pory obdarzona została 

wszystkimi najgorszymi cechami. Kobiety dość późno spostrzegły, że np. w literaturze, różnych 

baśniach i opowieściach często pojawiał się mędrzec a dla równowagi brakowało np. mędrczyni. 

Pojawiała się mądra starucha a to już nie to samo. Głośno czytając artykuł pt. ,,Jestem wiedźmą! 

Wymiatasz” z czasopisma ,,Zwierciadło” mogliśmy podjąć rozważania nad tematem, podyskutować. 

Wszystkim nam się nasunęła refleksja…. Było warto. 

W Klubie Seniora+ kontynuowaliśmy malowanie obrazu Zofii Stryjeńskiej. Oprócz terapii 

sztuką mogliśmy popracować i poprawić sprawność manualną, usprawnić motorykę małą, 

kreatywność, wyobraźnię. A przy okazji zadziałała śmiechoterapia a ta przynosi rewelacyjne efekty 

w przypadku Seniorów i nas wszystkich! 

23.06.2021 r. (DDS+ ) Obchodziliśmy imieniny P. Wandzi Kwapisz. W tym dniu prym wiodła 

muzykoterapia, choreoterapia – wspólnie spędzony czas z tańcami, śpiewem, wspólną zabawą przy 

poczęstunku miał dobroczynny wpływ na Seniorów, których samotność z pewnością nie dotyczy.  

W Klubie Seniora+ kontynuujemy czyli malowanie obrazu ciąg dalszy. 

07.07.2021 r.(DDS+, Klub Seniora) Idea ,,dodawania życia do lat, a nie tylko lat do życia” 

wpisuje się w pozytywne podejście do starzenia się. Nasi Seniorzy konsekwentnie realizują tę ideę 

m.in. poprzez ćwiczenia podtrzymujące i usprawniające umysł, stan psychiczny. Czytanie w tym dniu 

legend, rozwiązywanie zagadek i rebusów pogłębiło wiedzę i uruchomiło pracę szarych komórek. 

Mieliśmy trening zwany kinezjologią lub gimnastyką mózgu. Gimnastyka umysłu korzystnie 

wpłynęła na stan równowagi psychicznej, poczucie własnej wartości, koncentrację, koordynację 

wzrokowo-ruchową, zwiększa zdolności manualne, usuwa zmęczenie, odpręża i relaksuje, a umysły 

Seniorów napompowane zostały nowymi pomysłami i energią. Same plusy. 

14.07.2021 r. (DDS+ Klub Seniora) Sylwoterapia. Zwolennicy sylwoterapii twierdzą, że 

towarzystwo natury pobudza ludzki organizm do samoleczenia i już samo przebywanie wśród drzew 

może poprawić samopoczucie a my oczywiście jesteśmy jednomyślni i zgadzamy się z tą tezą. 

Zajęcia odbywały się na zewnątrz w otoczeniu drzew a tematem dyskusji były legendy związane 

z naszą okolicą. 

21.07.2021 r. (DDS+ Klub Seniora) Arteterapia w tym dniu to wykonywanie przez Seniorów 

przepięknych kwiatów z papieru. Efekt końcowy to kompozycje kwiatowe, które przystroiły 

pomieszczenia DDS+ i Klubu Seniora+ a sferą uruchomioną w trakcie zajęć była uwrażliwienie na 

piękno i estetykę, pobudzenie twórczej wyobraźni a także manualne usprawnienie. 

28.07.2021 r. (DDS+ Klub Seniora) Tworzenie trójwymiarowych kompozycji, którym tematem 

przewodnim było ,,Lato w kwiatach” ciąg dalszy. W tym dniu Seniorzy z DDS+ i Klubu Seniora+ 
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wspólnie spędzaliśmy czas. Tym razem to my bibliotekarki przygotowałyśmy poczęstunek z racji 

naszych imienin. Wspólna zabawa i śpiew to czas pięknych emocji i zarazem nasze podziękowanie 

za okazywaną nam przez Seniorów życzliwość i dowody sympatii. 

11.08.2021 r. Arteterapia, papieroplastyka. (DDS+, Klub Seniora) Kończenie prac 

z poprzednich spotkań oraz oprawa obrazu, z którego jesteśmy dumni. Pięknie i estetycznie 

wykonane przez Seniorów oprawione obrazy oraz kompozycje kwiatowe w ramkach, do dziś 

ozdabiają ściany pomieszczeń w Janowicach Poduszowskich, ale również pomieszczeń 

bibliotecznych. Cel został osiągnięty tzw. dwa w jednym tj. zdobi i wywołuje uśmiechy na twarzach 

wykonawców i nie tylko…. 

22.09.2021 r. (DDS+ Klub Seniora) Ćwiczymy nasze głowy, usprawniamy umysły poprze rebusy 

i zagadki. Gry stolikowe, które służą także nauce gry zespołowej. Współpraca ma wymierne korzyści. 

06.10.2021 r. (DDS+ )Szkic budynku DDS+ i Klubu Seniora+ zrobiony przez P. Anię Wach na 

brystolu, a zadaniem Seniorów było malowanie, dobieranie odpowiednich kolorów. Należy dodać, 

że sprawiło to Seniorom dużą radość. Wyodrębnianie poszczególnych kolorów, kształtów – mocno 

pobudziło pracę wyobraźni i pamięci. W trakcie malowania rozgorzała dyskusja na temat historii 

budynku. Wspólny wysiłek włożony w malowanie w efekcie jeszcze bardziej zintegrował grupę 

a ogrom wysiłku manualnego pobudził u Seniorów do działania ich siły fizyczne i psychiczne. 

10.10.2021 r. (DDS+) Gazetka jesienna. Wspólne tworzenie gazetki jesiennej, która wniosła do 

pomieszczeń Seniorów odpowiedni nastrój (jesienny klimat), ale jest to również dbałość o estetykę 

pomieszczeń, tworzenie dekoracji upiększających ściany. Klub Seniora+ - z powodu małej liczby 

osób oraz zwiększonej zachorowalności kontynuowano poprzednie zajęcia. 

20.10.2021 r. (DDS+ ) Zakończenie malowania plakatu budynku. Klub Seniora+ - tworzenie 

gazetki jesiennej. 

03.11.2021 r. (DDS+) Filmoterapia. Wspólne oglądanie filmu ,,Wielkie uwodzenie’’ to ciepły 

i zabawny film, który oferuje sporą dawkę humoru sytuacyjnego. Małe rybackie miasteczko musi 

pozyskać lokalnego doktora, by zapewnić sobie lukratywny kontrakt. Gdy na okres próbny przybywa 

kandydat z wielkiego miasta, doktor Paul Lewis (Taylor Kitsch) miejscowi mobilizują wszystkie siły, 

by go oczarować i skłonić do pozostania. Gdy okres próbny nieubłaganie dobiega końca, burmistrz 

Murray French (Brendan Gleeson) nie ma wyboru, musi wyciągnąć z rękawa wszystkie asy. Wielkie 

uwodzenie czas zacząć! Klub Seniora+ - ciąg dalszy malowania budynku KS+. 

17.11.2021r. (DDS+) Gry i zabawy stolikowe. Zagadki i rozsypanki literowe. Tego typu zajęcia 

wprowadzają Seniorów w dobry nastrój. Dzięki nim ćwiczą koncentrację, pamięć, skupienie uwagi, 

myślenie, spostrzegawczość a nade wszystko wzmacniają integrację grupową. Fakt, iż posiadają 

wiedzę w danych zagadnieniach powodował, że wielką chęcią i przyjemnością brali udział 

w zorganizowanej zabawie. Klub Senior. Wspólne oglądanie filmu ,,Bogowie”. Opowieść 

o buntowniku, który rzucił wyzwanie naturze, władzy i własnym ograniczeniom. To film o pierwszym 

udanym polskim przeszczepie serca dokonanym przez prof. Religę w Zabrzu. Dramat nieudanych 

operacji, walka o każde uderzenie serca, wielkie ambicje i bolesne porażki, samotność geniusza, 

który stanął sam przeciwko swoim mentorom i rozpoczął rewolucję w polskiej medycynie. Jaką cenę 

musiał zapłacić za sukces? Film przedstawiał zarówno problematykę medyczną, ale także 

przedstawiał osobę prof. Religę. 
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24.11.2021 r.(DDS+ i KS+) Arteterapia. Kartki świąteczne w wykonaniu Seniorów. 

Bożonarodzeniowe kartki wykonywane były z różnego rodzaju materiałów i dowolnymi metodami. 

Seniorzy mogli się wykazać inwencją twórczą i tak też uczynili. Kartki, które powstały zabrali do 

swoich domów. 

01.12.2021 r. (DDS+ i KS+) Ciąg dalszy arteterapii. Gwiazdki betlejemskie z papieru 

samodzielnie wykonane przez Seniorów – pod naszym nadzorem – ozdabiają pomieszczenia. 

Stanowią piękny element dekoracyjny ścian, stroików i okien… 

22.12.2021 r. (DDS+ i KS+) To okres przedświąteczny. Seniorzy otrzymali od nas piękne stroiki 

świąteczne wraz z życzeniami. Było wspólne kolędowanie i poczęstunek. Robienie czegoś razem 

oraz spędzanie czasu pośród innych ludzi, robienie różnych form to klucz do pozytywnego 

nastawienia do życia. Przebywanie wśród ludzi stanowi ogromną wartość w utrzymaniu dobrostanu 

psychicznego i fizycznego Seniorów.  

Wszystkie zajęcia przeprowadzone w DDS+ mają na celu dobro seniora, a mianowicie: 

–  kształtowanie precyzji wzrokowej i słuchowej, 

–  nabywanie sprawności manualnej, 

–  ćwiczenie pamięci i uwagi, 

–  nauka i ćwiczenie logicznego myślenia, 

–  zgłębianie, przeżywanie i tworzenie sztuki, 

–  wspomaganie wszechstronnego rozwoju seniorów, 

–  usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

–  stwarzanie poczucia, że seniorzy czują się twórcami i mogą cieszyć z efektów swojej pracy, 

–  zwiększanie wiedzy o literaturze i podnoszenie czytelnictwa. 

Na życzenie mieszkańców DDS+ dostarczane są książki, które co jakiś czas są wymieniane na 

inne w zależności od zgłaszanych propozycji. 

 W trakcie pobytu w Domu i Klubie Seniora robiliśmy pamiątkowe zdjęcia, które zostały wraz 

z krótkimi informacjami zamieszczane w postaci postów na naszym Facebooku. 

10.3. Zajęcia z dziećmi 

Zajęcia bibliotek z dziećmi szkolnymi w 2021 r. zostały czasowo ograniczone z powodu 

epidemii koronawirusa. Przeprowadzono: 

1) 29.05.2021 Przedszkole i kl. IV.,,Dzieci dzieciom”. Głośne czytanie przez uczniów klas starszych - 

przedszkolakom. Wspólne robienie zakładek do książek dla biblioteki; 

2) 14.06.2021 Kl. VI i VIII Zajęcia biblioteczne z klasą VI i VIII oraz nauczycielką. Przedstawienie 

nowości wydawniczych mających na celu zachęcenie dzieci do czytania. Pomoc w robieniu dekoracji 

szkolnej z okazji zakończenia roku szkolnego a także udział w akademii z tej okazji 
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3) 13.09.2021 Lekcje biblioteczne dla „0”. Zaproszenie maluchów do biblioteki celem zachęcenia ich 

do odwiedzania i wypożyczania. Przedstawienia im na czym polega wypożyczanie i praca biblioteki i 

bibliotekarki. Omówienie zasad obowiązujących w bibliotece; 

4) 16.09.2021 Zajęcia z kl. V. Omówienie zasad zachowania w bibliotece, robienie dekoracji 

jesiennych, prac plastycznych, ozdabianie z czytelnikami pomieszczeń; 

5) 27.09.2021 Kl. I-III. Gry i zabawy stolikowe rozwijające spostrzegawczość; 

6) 30.09.2021 Przedszkolaki w bibliotece. Maluchy zwiedzają bibliotekę oraz otrzymują wyprawki 

czytelnicze z projektu „Mała książka – wielki człowiek” i zapoznają się zasadami a przede wszystkim 

korzyściami jakie wynikają z uczestnictwa w tym projekcie; 

7) 03.10.2021 Kl. VIII. Omówienie literatury (księgozbioru) jaki jest na stanie biblioteki wraz 

z podziałem na rodzaje literatury…. A także udział młodzieży w grach i zabawach stolikowych; 

8) 12.10.2021 Przedstawienie „Pan kotek był chory” – mały teatrzyk dla dzieci klas I-III wspólnie z 

nauczycielem; 

9) 14.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej. Robienie dekoracji ściennej oraz pomoc w przygotowaniu 

przedstawienia; 

10) 19.10.2021 Kl. VI i VIII. Rozmowy na temat ulubionych książek młodzieży. Ze strony bibliotekarki 

poproszeni i zachęceni zostali do składania swoich propozycji (dezyderat); 

11) 22.10.2021 Zajęcia z „0”. Czytanie książek z serii „Kicia kocia” oraz fragmentów „Kubusia 

Puchatka”; 

12) 30.11.2021 Filmoterapia. Wspólne oglądanie bajki „Niesamowity świat zwierzaków domowych”; 

13) 06.12.2021 Wykonanie dekoracji mikołajkowej. Udział w obdarowywaniu prezentami dzieci 

szkolnych. Kl.”0” i VIII Gry i zabawy stolikowe, rebusy, rozsypanki literowe, konkursy…; 

14) 14.12.2021 Pomoc biblioteki dla szkoły w przygotowaniu kartek świątecznych, które były 

wysyłane do szkół z innych krajów; 

15) 16.12.2021 Udział w przygotowaniu i przedstawieniu jasełek; 

16) 23.12.2021 Kl.”0” wypożycza. Nauka samodzielnego wybierania książek przez dzieci z kl.”0” pod 

nadzorem nauczycielki; 

17) 23.12.2021 Udział w spotkaniu wigilijnym przedszkolaków oraz klas 0- 3. 

W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna realizowała (kontynuowała) projekt pn. „Mała książka 

– wielki człowiek’’. Celem projektu jest systemowa poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez 

skoordynowane, wieloletnie działania na rzecz promocji, edukacji czytelniczej oraz kształtowania 

nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat. Projekt ma zachęcać rodziców do odwiedzania 

bibliotek, które dzisiaj poza udostępnianiem księgozbiorów, pełnią również funkcję nowoczesnych 

centrów kultury. Dzieci natomiast, wyrabiając nawyk czytania, poznają bibliotekę jako miejsce 

będące ciekawą alternatywą dla telewizji i komputera. Wyprawki czytelnicze dla dzieci w wieku 3-6 

lat są nadal do odbioru w naszych placówkach. Pierwsze czytanki są dostosowane pod względem 

formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniają najwyższe standardy. W wyprawce dzieci 

otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie 
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naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym 

jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – 

przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do 

biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach 

wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. 

Za pomocą FB informujemy naszych czytelników o wszystkich ważnych sprawach i mamy stały 

kontakt odnośnie ich potrzeb i marzeń, które jeśli jesteśmy w mocy – spełniamy. 

11. WYDARZENIA KULTURALNE, SPORTOWE I PROMOCJA GMINY 

18 marca 2021 r. odbył się bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych, który był kolejną edycją 

z inicjatywy Fundacji Wolność i Demokracja. Lokalnym organizatorem imprezy, która odbyła się 

w miejscowości Wólka Bosowska, było Ponidziańskie Stowarzyszenie Tukidydes 

a współorganizatorem – Gmina Gnojno. Patronat wydarzenia objął Wójt Gminy Gnojno – Zbigniew 

Janik. 

Kolejnym wydarzeniem na terenie gminy Gnojno był festyn strażacki, który miał miejsce 22 

sierpnia 2021 r. w Janowicach Raczyckich, gdzie odbyły się zawody i pokazy strażackie jednostek 

OSP z naszej gminy. Dodatkowo dostępne dla wszystkich mieszkańców były stanowiska promocyjne 

„#SZCZEPIMYSIĘ” oraz stanowisko „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”. 

25 września 2021 r przy Szkole Podstawowej w Balicach, w ramach Narodowego Programu 

Szczepień zorganizowano Festyn Plenerowy pod nazwą „#szczepimysię z KGW”. Pomysłodawcą 

i realizatorem tego wydarzenia było Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Balicki Dwór” 

w Balicach. 

12. PROGRAMY 

12.1. Gminny program rewitalizacji 

„Program Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023” (PR) stanowi spójny dokument 

strategiczny, który ma na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, 

mającego istotne znaczenie dla rozwoju gminy, poprzez przedsięwzięcia kompleksowe 

(uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny 

i środowiskowy), skoncentrowane terytorialnie oraz prowadzone w sposób zaplanowany 

i zintegrowany. 

Działania przewidziane do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji odnoszą się do celów 

strategicznych ujętych w Planie. Przede wszystkim są to działania zmierzające do: 

− aktywizacji społecznej mieszkańców, w tym zwiększenia ich przedsiębiorczości (m.in. szkolenia, 

warsztaty), 

− wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (m.in. poprzez tworzenie i modernizację 

świetlic wiejskich), 
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− promocji i zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy poprzez rozbudowę 

i zagospodarowanie istniejących terenów sportowo-rekreacyjnych. 

12.2. Plany Odnowy Miejscowości na lata 2016-2022. 

Zadania objęte Planami Odnowy Miejscowości: Gnojno, Glinka, Grabki Małe, Janowice 

Poduszowskie, Januszowice, Jarząbki, Poręba, Ruda, Skadla, Wola Bokrzycka, Wola Zofiowska, 

Zawada, Zofiówka na lata 2016-2020 są w trakcie realizacji. 

13. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

Informacja o stanie mienia Gminy Gnojno obejmuje zbiór danych o majątku gminy według 

stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 

267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 

ze zm.) 

Niniejsza informacja przedstawia stan majątku Gminy Gnojno i zawiera dane dotyczące: 

1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności; 

2) innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego; 

3) składników majątkowych oddanych w dzierżawę, trwały zarząd; 

4) zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.; 

5) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz 

z wykonywania posiadania; 

6) innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Ogólna powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości wynosi 256,0372 ha. 

Struktura własności gruntów gminnych na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco: 

1. Grunty rolne –- 60,4507 ha, w tym: 

- grunty orne – 38,3792 ha, 

- grunty rolne zabudowane – 3,9057 ha, 

- grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,1892 ha, 

- sady – 1,0624 ha, 

- łąki trwałe i pastwiska – 13,2049 ha, 

- rowy - 0,10 ha, 

- grunty pod stawami- 0,8834 ha, 

- nieużytki - 2,7259 ha. 

2. Grunty leśne – 4,10 ha. 

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane – 190,8265 ha, w tym: 

- tereny mieszkaniowe, przemysłowe, zabudowane, rekreacyjno – wypoczynkowe - 10,5640 ha, 

- drogi – 180,2625 ha. 

4. Tereny różne – 0,6600 ha. 
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Wśród wyżej wymienionych gruntów znajdują się: 

- grunty przekazane w użytkowanie SP ZOZ – 0,4269 ha, 

- grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 0,4593 ha, 

- grunty gminne w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej – 0,6052 ha, 

- grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - 1,110 ha, 

- grunty oddane w trwały zarząd placówkom oświatowym – 7,3418 ha, 

- grunty oddane w dzierżawę – 13,7689 ha (9 umów dzierżawy). 

W okresie sprawozdawczym gmina nie zawierała nowych umów użyczenia swoich gruntów 

podmiotom zewnętrznym. 

Wykaz budynków oraz mieszkań będących w zasobie gminy przedstawia się następująco: 

1. Mieszkania: 

- 2 lokale socjalne położone w miejscowości Raczyce, 

- 1 lokal mieszkalny położony przy Urzędzie Gminy w Gnojnie, 

- 3 lokale mieszkalne położone w budynku Ośrodka Zdrowia w Balicach, 

- 1 lokal mieszkalny położony w budynku Dom Nauczyciela w Gnojnie. 

2. Budynki: 

- 3 budynki w miejscowości Gnojno (urząd gminy, budynek po policji, oczyszczalnia), 

- Świetlica wiejska w Raczycach, 

- Dom Rolnika w Skadli, 

- Dom ludowy w Janowicach Raczyckich, 

- świetlica wiejska w Rudzie, 

- dom i klub seniora + w Janowicach Poduszowskich, 

- budynek po szkole podstawowej w Kosterze, 

- budynek gospodarczy – Kostera, 

- budynek ujęcia wody – Gorzakiew, 

- budynki OSP położone w miejscowości Gorzakiew, Gnojno, Janowice Poduszowskie, Wólka 

Bosowska, Balice,- budynki SP ZOZ w miejscowości: Gnojno, Raczyce i Balice  

- budynki oświaty w miejscowości: Balice, Gnojno, Jarząbki i Raczyce.  

Stan mienia komunalnego uległ zmianie poprzez sprzedaż w 2021 roku: 

- 4 nieruchomości położonych w miejscowości Bugaj za kwotę 9.066,33 zł, 

- 7 nieruchomości położonych w miejscowości Gnojno za kwotę 293.662,50 zł. 

Przy sprzedaży wartość gruntów ustalana jest w oparciu o wycenę uprawnionego 

rzeczoznawcy majątkowego.  

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności wyniosły 234.014,83 zł. 
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