
ZARZĄDZENIE  Nr  24/21 
WÓJTA GMINY GNOJNO  

z dnia 17 maja 2021 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gnojno za rok 2020 

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 
ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przedstawia się raport o stanie Gminy Gnojno za rok 2020 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 2020. 

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 4 463 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 r. 

Lp. Miejscowość Ogółem  K M poniżej 
18 dorośli 0-6 7-15 16-

19 
20-60 

(K) 
20-65 
(M) 

pow. 
60 
lat 
(K) 

pow. 
65 
lat 
(M) 

U Z 

1 Balice 369 186 183 71 298 25 43 12 80 121 61 27 3 6 
2 Bugaj 111 55 56 21 90 13 6 4 28 40 12 8 0 1 
3 Falki 138 67 71 26 112 11 13 4 35 39 20 16 2 3 
4 Glinka 174 85 89 33 141 15 14 7 48 53 18 19 0 7 
5 Gnojno 755 326 429 117 638 42 67 20 193 309 76 48 5 11 
6 Gorzakiew 177 89 88 28 149 10 13 10 53 54 24 13 0 2 
7 Grabki Małe 136 67 69 22 114 9 12 4 33 46 22 10 0 3 

8 Janowice 
Poduszowskie 230 113 117 41 189 15 22 8 57 77 33 18 1 3 

9 Janowice 
Raczyckie 166 78 88 26 140 14 10 2 39 65 25 11 3 0 

10 Januszowie 61 33 28 7 54 2 3 4 19 15 12 6 0 0 
11 Jarząbki 342 179 163 72 270 24 41 14 86 94 51 32 1 4 
12 Kostera 162 73 89 23 139 7 11 12 39 65 18 10 1 2 
13 Maciejowice 62 30 32 14 48 5 8 2 15 17 10 5 1 1 
14 Płośnia 50 21 29 5 45 2 2 2 12 21 6 5 0 2 
15 Poręba 82 38 44 16 66 3 11 4 18 26 13 7 0 1 
16 Pożogi 85 47 38 9 76 4 3 2 20 22 21 13 0 2 
17 Raczyce 345 180 165 72 273 26 38 15 86 96 56 28 6 7 
18 Ruda 95 42 53 14 81 4 9 4 22 34 15 7 1 0 
19 Rzeszutki 74 35 39 12 62 5 6 2 20 25 9 7 1 0 
20 Skadla 180 92 88 33 147 13 17 9 44 59 26 12 1 3 

21 Wola 
Bokrzycka 127 71 56 18 109 10 7 5 36 34 24 11 2 3 

22 Wola 
Zofiowska 126 64 62 26 100 12 12 6 35 39 14 8 2 2 

23 Wólka 
Bosowska 110 50 60 9 101 5 4 5 24 46 20 6 2 1 

24 Zagrody  108 54 54 17 91 6 10 5 24 37 19 7 0 1 
25 Zawada  141 74 67 26 115 4 17 7 33 44 25 11 0 3 
26 Zofiówka  57 36 21 14 43 3 7 6 13 13 11 4 1 1 

 Ogółem: 4463 2185 2278 772 3691 289 406 175 1112 1491 641 349 33 69 
 
2. W USC w Gnojnie zawarto 11 małżeństw. 
3. Wydano 158 dowodów osobistych. 
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4. Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące wynosi 41. 
5. Urodzenia – 33. 
6. Zgony – 69. 
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 

8. Wykresy: 

Liczba mieszkańców gminy Gnojno w latach 2013-2020 

 

Liczba mieszkańców w sołectwach - stan na dzień 31.12.2020 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

od
ar

st
w

a 
ro

ln
e 

o 
po

w
ie

rz
ch

ni
 

powyżej 1 ha do 2 ha 645 
powyżej 2 ha do 5 ha  679 
powyżej 5 ha do 7 ha 240 
powyżej 7 ha do 10 ha 150 
powyżej 10 ha do 15 ha 68 
powyżej 15 ha do 20 ha 10 
powyżej 20 ha do 50 ha  2 

Ogólna liczba gospodarstw rolnych wynosi 1 794. 

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 
2020 r. obejmowała 134 pozycje, z czego status ,,aktywny’’ posiadało 131 podmiotów, status 
,,zawieszony’’ 3 podmioty, działalność prowadzona wyłącznie w formie spółek cywilnych 
obejmowała 2 pozycje. 

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 

Spośród organizacji pozarządowych związanych terytorialnie z gminą Gnojno wymienić należy: 
1) Stowarzyszenie Producentów Rolnych w Gnojnie; 
2) Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie; 
3) Stowarzyszenie ds. Rozwoju i Integracji Europejskiej w Balicach; 
4) Wspieranie Inicjatyw Lokalnych "Wspólna Przyszłość"; 
5) Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy "Euro Balice"; 
6) Ochotniczą Straż Pożarną w Balicach; 
7) Ochotniczą Straż Pożarną w Gnojnie; 
8) Ochotniczą Straż Pożarną w Gorzakwi; 
9) Ochotniczą Straż Pożarną w Janowicach Poduszowskich; 
10)  Ochotniczą Straż Pożarną w Wólce Bosowskiej; 
11)  Koło Gospodyń Wiejskich w Raczycach; 
12)  Koło Gospodyń Wiejskich w Janowicach Poduszowskich. 

Według stanu na koniec roku 2020 OSP na terenie gminy posiada w swoich szeregach łącznie 
138 członków, w tym 126 mężczyzn i 12 kobiet. W jednostce w Gnojnie działa Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza, zrzeszająca 7 dziewcząt i 8 chłopców. 
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W roku sprawozdawczym 2020 jednostki brały udział w około 95 akcjach ratowniczych. 
Z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przeszkolono 5 druhów. 

W roku 2020 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 zabezpieczeniu 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 2020 dla jednostek OSP udało się pozyskać w sumie 31.500 zł. Środki te zostały 
przeznaczone na remont OSP w Gnojnie, jak również na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia 
naszych jednostek w ramach: 

 dofinansowania z programu MSWiA: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych 
do działań ratowniczo-gaśniczych”; 

 dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
w ramach programu „Świętokrzyskie ochotnicze straże pożarne w służbie środowiska”. 

  

 

1.8 Realizacja uchwał Rady Gminy 

 W 2020 roku rada gminy podjęła 43 uchwały, z czego 30 uchwał zostało powierzone do 
wykonania wójtowi Gminy, 7 uchwał – przewodniczącemu rady, 1 uchwała – wójtowi gminy 
i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gnojno. Pozostałe uchwały 
dotyczyły zatwierdzenia sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za 2019 rok oraz udzielenia 
wotum zaufania i absolutorium wójtowi gminy (szczegóły dotyczące podjętych uchwał znajdują się 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 9



Raport o stanie Gminy Gnojno za 2020 rok 

9 

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej). Wszystkie uchwały podjęte w 2020 roku 
zostały zrealizowane. 

2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

2.1 Wykonanie budżetu gminy za 2020 rok 

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 stycznia 2020 roku. 
Plan określał dochody w wysokości 22.570.395,48 zł oraz wydatki w wysokości 23.165.844,02 zł. 
W trakcie roku w 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 na dzień 31.12.2020 roku plan dochodów wynosił 
23.430.125,78 zł, plan wydatków - 24.472.291,79 zł. 

Dochody w 2020 roku wykonano w kwocie 25.753.092,78 zł, wydatki wykonano w kwocie 
23.628.457,24 zł. 

Budżet Gminy Gnojno po stronie dochodów wynosił: plan 23.430.125,78 zł, wykonanie 
25.753.092,78 zł, co stanowi 109,91%, z tego: 
- dochody własne – plan 5.413.346,05 zł, wykonanie 5.102.056,29 zł, co stanowi 94,25%. Dochody 

własne gminy stanowią po stronie planu 22,97% ogólnego budżetu, a po stronie wykonania 
w 2020 r. 19,67%. Wykonanie dochodów z tytułu należności podatkowych w stosunku do planu 
kształtują się następująco:  
- podatek od nieruchomości - 94,51%,  
- podatek rolny - 99,28%, 
- podatek leśny - 95,75%,  
- podatek od środków transportowych 76,10%,  
- podatek od czynności cywilnoprawnych 98,87%, 
- podatek od spadków i darowizn 41,75%,  
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: podatek dochodowy od 

osób fizycznych 94,18%, 
- podatek dochodowy od osób prawnych 1812,30%, 

- subwencje ogólne - plan 8.301.541,00 zł, wykonanie za 2020 rok 8.301.541,00 zł, co stanowi 
100% planu, 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 7.362.560,81 zł, 
wykonanie za 2020 rok 7.242.643,58 zł, co stanowi 98,37%, 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - plan 880.587,82 zł, wykonanie 
w 2020 roku wynosi 834.673,04 zł, co stanowi 94,78%. Dotacje na zadania własne dotyczą 
realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz na realizację 
zadań inwestycyjnych i remontowych własnych, 

- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 500.000,00 zł, wykonanie 
3.500.000,00 zł. Wykonanie znacznie przekracza plan, ponieważ w grudniu 2020 roku wpłynęły 
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł, 
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- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
planowano w kwocie 41.934,84 zł, wykonanie w 2020 roku wynosi 41.934,84 zł, 

- 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 930.155,26 zł, wykonanie 
730.254,03 zł, z tego: 

Zadanie Plan Wykonanie 
Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem 
w Gminie Gnojno 

699.387,76 
 

499.486,53 
 

Zakup komputerów do nauki zdalnej 114.042,50 114.042,50 
Kreatywne dzieci w Gminie Gnojno 116.725,00 116.725,00 

Razem: 930.155,26 730.254,03 

Dochody bieżące planowano na poziomie 22.062.646,52 zł, a wykonano w wysokości 
21.669.873,75 zł, co stanowi 98,22 %.  

Dochody majątkowe według planu po zmianach zamknęły się w kwocie 1.367.479,26 zł, 
wykonanie ich kształtuje się na poziomie 4.083.219,03 zł, co stanowi 298,59%, w tym dochody ze 
sprzedaży majątku planowano na kwotę 105.559,00 zł; w 2020 roku wykonano w kwocie 21.200,00 
zł, co stanowi 20,08%. Wysoki procent wykonania dochodów majątkowych wynika z przekazanych 
środków w kwocie 3.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Ogólnie dochody w stosunku do planu zostały wykonane w 109,91%. 

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 22.014.159,13 zł, wykonanie w 2020 r. wynosi 
21.440.683,15 zł, co stanowi 97,39% planu. 

Wydatki majątkowe plan 2.458.132,66 zł, wykonanie 2.187.774,09 zł, tj. 89,00%.  

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

Dział/rozdział Zadanie 
Plan wg uchwały 

budżetowej 
2020 r 

Plan po 
zmianach na 
koniec roku 

Wykonanie % 
wykonania 

WYDATKI BIEŻĄCE 
801 - Oświata i wychowanie 
80101 - Szkoły Podstawowe 

Zakup komputerów do 
nauki zdalnej 0,00 121.042,50 117.141,65  96,77 

801 - Oświata i wychowanie 
80104 - Przedszkola 

Kreatywne dzieci 
w gminie Gnojno 178.031,31 178.031,31 166.183,79 94,73 

Wydatki bieżące razem: 178.031,31 299.073,81 283.325,44  94,73 

WYDATKI MAJĄTKOWE 

801- Oświata i wychowanie  
80101 - Szkoły podstawowe 

Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej wraz 
z doposażeniem 
w Gminie Gnojno  

266.021,82  887.340,67  804.715,62 90,69 

Wydatki majątkowe razem:  266.021,82 887.340,67  804.715,18 90,69 

Razem: 444.053,13 1.186.414,48 1.088.041,06 91,71 

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 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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444.053,13 zł. Na koniec 2020 roku plan ten został zwiększony do kwoty 1.186.414,48 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 bieżącym.  

 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 

1. Zadanie pn. „Kreatywne dzieci w gminie Gnojno” – projekt został zrealizowany i rozliczony.  
2. Zakup koparko - ładowarki (umowa leasingu). Raty umowy spłacane zgodnie 

z harmonogramem. 
3. Przebudowa drogi gminnej Gnojno – Pożogi – Wierzbie - opracowano dokumentację 

projektową. 
4. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raczyce - opracowano dokumentację 

projektową. 
5. Zadanie pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno” 

zrealizowano częściowo. Zakończenie realizacji końcowe przewidywane jest w miesiącu 
styczniu 2021 roku. 

4. Zadanie pn. „Rewitalizacja miejscowości Gnojno” planuje się realizację zadania na lata 2021 
i 2022.  

Wynik budżetu. 

 Różnica na koniec 2020 roku pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie 25.753.092,78 zł 
a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 23.628.457,24 zł stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 
2.124.635,54 zł. 

 Przychody i rozchody budżetu. 

W 2020 roku zaplanowano i wykonano przychody w kwocie 1.392.166,01 zł, pochodzące 
z kredytów w kwocie 350.000,00 zł, pożyczek w kwocie 595.448,54 zł oraz z wolnych środków 
w kwocie 446.717,47 zł. 

Rozchody zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł. Gmina Gnojno w 2020 roku dokonała spłaty 
rat kredytów w kwocie 350.000,00 zł.  

2.2 Poziom zadłużenia 

Zobowiązania Gminy Gnojno na dzień 31.12.2020 r. tytułem zaciągniętych kredytów wynoszą 
16.613.293,54 zł. Na dzień 31.12.2020 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Koszty 
z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w 2020 roku wyniosły 312.965,26 zł. 

Należności według stanu na 31.12.2020 r. wynoszą 472.530,36 zł, z tego: 
1) niewymagalne - 3.291,28 zł, w tym: 

a) z tytułu podatków i opłat - 308,60 zł, 
b) dostawy towarów i usług - 2.982,68 zł; 

 2) wymagalne - 469.239,08 zł, w tym: 
a) z tytułu podatków - 133.667,89 zł,  
b) z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie - 255.109,12 zł, 
c) należności z tytułu czynszów i c.o. oraz użytkowania wieczystego - 3.220,34 zł, 
d) należności za wodę, ścieki - 15.015,51 zł, 
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e) należności za odbiór odpadów komunalnych - 40.576,22 zł, 
f) należności za przyłącza fotowoltaiczne - 600,00 zł, 
g) należności za przyłącza kanalizacyjne - 21.050,00 zł. 

2.3 Zaległości podatkowe  

Wykaz zaległości w zobowiązaniach pieniężnych w poszczególnych sołectwach według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

L.p. Miejscowość 
Podatek od 

nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny 
Kwota zaległości 

ogółem (zobowiązanie 
pieniężne) 

[zł] [zł] [zł] [zł] 

1 Balice 1 896,94 673,60 250,20 2 820,74 

2 Bugaj 519,00 858,30 48,60 1 425,90 

3 Falki 0,00 431,62 0,00 431,62 

4 Glinka 0,00 170,80 1,00 171,80 

5 Gnojno 2 088,20 837,89 8,00 2 934,09 

6 Gorzakiew 244,00 915,00 492,10 1 651,10 

7 Grabki Małe 8,60 262,01 70,00 340,61 

8 Janowice Poduszowskie 51,00 1 058,00 451,00 1 560,00 

9 Janowice Raczyckie 0,00 810,00 171,00 981,00 

10 Januszowice 334,87 1 195,00 21,00 1 550,87 

11 Jarząbki 1 964,00 1 089,72 74,60 3 128,32 
12 Kostera 0,00 585,75 62,35 648,10 

13 Maciejowice 28,00 1 562,60 14,00 1 604,60 

14 Płośnia 314,00 73,00 28,00 415,00 

15 Poręba 0,00 1 403,90 79,00 1 482,90 

16 Pożogi 188,00 2 256,00 36,00 2 480,00 

17 Raczyce 850,20 1 888,65 37,00 2 775,85 

18 Ruda 35,00 284,92 81,54 401,46 

19 Rzeszutki 96,00 1 523,00 0,00 1 619,00 

20 Skadla 1 346,98 936,10 16,00 2 299,08 

21 Wola Bokrzycka 278,00 0,00 147,50 425,50 

22 Wola Zofiowska 344,40 1 936,17 147,43 2 428,00 

23 Wólka Bosowska 23 617,30 429,58 385,82 24 432,70 
24 Zagrody 4 502,00 294,00 4,00 4 800,00 

25 Zawada 512,30 160,00 17,40 689,70 

26 Zofiówka 98,00 534,00 168,00 800,00 

Razem zaległości: 39 316,79 22 169,61 2 811,54 64 297,94 

Zaległości w podatku od środków transportowych 21 309,95 

Zaległości - osoby prawne - podatek od nieruchomości 47 094,00 

Zaległości - osoby prawne - podatek rolny 926,00 

Zaległości - osoby prawne - podatek leśny 40,00 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 13



Raport o stanie Gminy Gnojno za 2020 rok 

13 

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 2020 roku zostały wystawione upomnienia na: łączne zobowiązania pieniężne od 
osób fizycznych w ilości 158 sztuk na kwotę 30.574,10 zł, podatek od środków transportowych 6 szt. 
na kwotę 35.412,00 zł oraz 1 upomnienie na podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę 
35.412,00 zł. Część zaległości została zapłacona przez podatników, natomiast na zaległości które nie 
zostały zapłacone, wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów 
Skarbowych. Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 77 szt. 
tytułów wykonawczych na kwotę 9.845,00 zł i jeden tytuł wykonawczy na podatek od środków 
transportowych na kwotę 5.368,00 zł. W 2020 roku Urzędy Skarbowe dokonały egzekucji łącznego 
zobowiązania pieniężnego za lata ubiegłe w kwocie 22.771,00 zł. 
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3. STAN REALIZACJI INWESTYCJI 

3.1. Zadania inwestycyjne w 2020 roku 
 

L.P. Tytuł i zakres inwestycji 
Wartość 

przekazanego 
środka trwałego 

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gnojno etap II” 
W wyniku realizacji operacji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - 
tłocznej, nie objętej PFU, w miejscowościach Gnojno i Glinka.  
W ramach przeprowadzonych robót budowlanych wykonano: 
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 200 mm, o długości 432,38 m, 
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 160 mm, o długości 87,00 m, 
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej – PE Ø 63 mm, o długości 305,10 m, 
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej – PE Ø 50 mm, o długości 1 057,88 m, 
- przyłącza kanalizacyjne PVC 160 mm, o długości 322,90 m - 26 szt., 
- urządzenia UZT – 17 szt. 

659 353,15 zł 

2. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w gminie Gnojno” 
1. „Wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w Szkole Podstawowej 

im Marii Konopnickiej w Gnojnie”  
W wyniku realizacji operacji zakupiono wyposażenie do pracowni matematyczno–
przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie, w skład 
którego wchodzą: - BioBox-1 szt.; skrzynka do doświadczeń – „Wiatr i pogoda” -
1szt; tellurium szkolne - 1szt; monokular B, 40/600 - 6 szt.; tablica historia Ziemi - 1 
szt.; ucho 4 części - 1 szt.; globus indukcyjny (z instrukcją) Ø 25 - 15 szt.; walizka 
ekobadacza -1 szt.; bryły szkieletowe - zestaw do budowy - 4 szt.; przyrząd do 
demonstracji powstawania brył obrotowych - 1 szt., tablety - 17 szt.; laptop – 1 
szt.; drukarka 3D - 1 szt.; filament PLA 2 kpl. 

2. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku SP w Balicach”  
W wyniku realizacji operacji wykonano: 
- demontaż rynien, obróbek oraz starego pokrycia (eternit), 
- wymianę łat z dostosowaniem pod blachę trapezową powlekaną, 
- przemurowano istniejące kominy, 
- izolację termiczną z wełny mineralnej, 
- izolację z folii dachowej, 
- pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej wraz z obróbkami 

i orynnowaniem. 
3. „Przebudowa boiska sportowego przy SP w Balicach”  

W wyniku realizacji operacji wykonano:  
- ogrodzenie boisk szkolnych o wysokości 5,0 m z siatki stalowej powlekanej 

poliuretanem o oczkach 3,5 x 3,5 cm, mocowanej na słupkach z rur stalowych 
ocynkowanych malowanych proszkowo o średnicy 100 mm, 

- nawierzchnię poliuretanową płyty boiska w technologii bezspoinowej o grubości 
min. 13 mm na podbudowie z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu 
gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym - warstwa elastyczna ET 
o grubości 3,5 cm, wraz z robotami towarzyszącymi, 

- zakup i montaż wyposażenia boiska. 
4. „Przebudowa boiska sportowego przy SP w Raczycach”  

W wyniku realizacji operacji wykonano: 
 - ogrodzenie boiska szkolnego o wysokości 5,0 m z siatki stalowej powlekanej 

poliuretanem o oczkach 60 x 60 mm, mocowanej na słupkach z rur stalowych 
ocynkowanych malowanych proszkowo o średnicy 100 mm, 

- nawierzchnię poliuretanową płyt boisk w technologii bezspoinowej o grubości 

 
 

33 376,69 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 041,34 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 

222 489,76 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

227 447,83 zł 
 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 15



Raport o stanie Gminy Gnojno za 2020 rok 

15 

min. 13 mm na podbudowie z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu 
gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym - warstwa elastyczna ET 
o grubości 3,5 cm, wraz z robotami towarzyszącymi, 

- zakupiono i zamontowano wyposażenia boiska. 
5. „Przebudowa boiska sportowego przy SP w Jarząbkach”  

W ramach prac wykonano: 
- ogrodzenie boisk szkolnych o wysokości 5,0 m z siatki stalowej powlekanej 

poliuretanem o oczkach 60 x 60 mm, mocowanej na słupkach z rur stalowych 
ocynkowanych malowanych proszkowo o średnicy 100 mm. Słupki osadzone w 
fundamencie betonowym o wymiarach 0,30 x 0,30 x 1,5 m; wszystkie słupki 
skrajne wzmocnione zastrzałami. W ogrodzeniu zaprojektowano bramę 
o szerokości 2,70 m i wysokości 2,45 oraz furtkę o wymiarach 1,15 m x 2,0 m, 

- nawierzchnię poliuretanową płyt boisk w technologii bezspoinowej o grubości 
min. 13 mm na podbudowie z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu 
gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym - warstwa elastyczna ET 
o grubości 3,5 cm, wraz z robotami towarzyszącymi, 

- zakup i montaż wyposażenia boisk według załączonego przedmiaru. 

 
 
 
 

214 954,63 zł  
 

3.  „Modernizacja drogi dojazdowej do pól na dz. ew. nr 610/1 i 610/2 w Janowicach 
Poduszowskich” 
W wyniku realizacji operacji wykonano: 
a) ścięcie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 

wykonane mechanicznie;  
b) utwardzenia nawierzchni drogi kruszywem łamanym stabilizowanym 

mechanicznie o grubości 20 cm po zagęszczeniu. 
Zakres prac przy modernizacji był następujący: 
a) długość utwardzonego odcinka - 0,570 km, 
b) szerokość wykonanego utwardzenia - 3,2 m. 

71 893,50 zł 

4. „Przebudowa zjazdu indywidualnego na publiczny z drogi wojewódzkiej nr 765 na 
działkę nr ewidencyjny 733 położoną w miejscowości Gnojno” - element zadania 
inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miejscowości Gnojno” 
W wyniku realizacji operacji wykonano przebudowę konstrukcji drogi w obrębie 
wykonania zjazdu oraz poszerzenie jezdni do całkowitej szerokości zjazdu 
wynoszącej 5 m.  
Zakres robót obejmował między innymi: 

- wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią z kostki betonowej, 
- umocnienie skarp istniejących oraz projektowanych płytami ażurowymi, 
- remont istniejącego przepustu o dł. 8 m, średnicy 60 cm z zachowaniem 

istniejących parametrów.  

30 442,20 zł 

3.2. Inwestycje zaplanowane w 2020 r. 

Lp. Nazwa zamierzenia inwestycyjnego Planowane 
wydatki 

Planowane do 
wykonania w roku 

1. Głęboka termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 
M. Konopnickiej w Gnojnie 2 777 000,00 2021 

2. Rewitalizacja miejscowości Gnojno 5 070 000,00 2021 - 2023 
3. Budowa zbiornika wodnego - punktu poboru wody na cele 

rolnicze w msc. Jarząbki 650 000,00 2021  

4.  Budowa sal sportowych przy Szkołach Podstawowych 
w Balicach i Jarząbkach. 5 200 000,00 2021 - 2022 

5. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 323001T Gnojno-Pożogi-
Wierzbie 1 010 749,00 2021 

6. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej położonej na dz.nr ew. 
803 w Raczycach 238 000,00 2021 
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4. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU 

Lp. Sołectwo Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego Plan na  
2020 r. 

Wykonanie 
zadań na 

31.12.2020 r. 

1. Balice  23.092,50 zł 22.705,88 zł 

1. Zakup kruszywa 
2. Koło Gospodyń Wiejskich 
3. Remont Szkoły Podstawowej w Balicach 
4. Stół do ping ponga do szkoły 
5. Znaki z nr domów 

 4.450,00 zł 
 4.500,00 zł 

11.000,00 zł 
 2.000,00 zł 
 1.142,50 zł 

 4.290,91 zł 
 4.499,34 zł 

 11.000,00 zł 
 1.992,60 zł 

 923,00 zł 
2. Bugaj   12.617,97 zł 12.324,04 zł 

1. Zakup kruszywa 
2. Zakup paliwa do koparki 
3. Odnowienie studni wiejskiej i wykonanie tablicy 

informacyjnej 
4. Doposażanie placu zabaw 
5. Integracja wsi 

 3.900,00 zł 
 600,00 zł 

 
 2.500,00 zł 
 4.600,00 zł 
 1.017,97 zł 

 3.851,99 zł 
 496,65 zł 

 
 2.500,00 zł 
 4.500,00 zł 

 975,40 zł 
3. Falki  13.709,91 zł 12.823,18 zł 

1. Zakup materiałów na świetlicę wiejską 
2. Utrzymanie placu zabaw i boiska 
3. Zakup kruszywa 
4. Zakup pieczątki sołtysa 
5. Zakup paliwa do koparki 
 

10.000,00 zł 
 500,00 zł 

 3.000,00 zł 
 100,00 zł 
 109,91 zł 

10.000,00 zł 
 

 2.734,39 zł 
 

 88,79 zł 

4. Glinka  15.246,71 zł 14.960,09 zł 

1. Zakup kruszywa 
2. Zakup paliwa do koparki 
3. Budowa chodnika 

 5.000,00 zł 
 246,71 zł 

10.000,00 zł 

 4.960,09 zł 
 

10.000,00 zł 
5. Gnojno  38.500,97 zł 36.198,71 zł 

1. Zakup materiału i wyłożenie rowu ażurami i 
korytkami 

2. Zakup dwóch tablic informacyjnych 
3. Wytyczenie drogi Kaleby – Gorzakiew 
4. Remont pomieszczeń budynku OSP w Gnojnie 
5. Zakup paliwa do koparki 
6. Zakup kruszywa 
7. Remont Ośrodka Zdrowia 

  
8.000,00 zł 

 2.000,00 zł 
 5.000,00 zł 
 5.000,00 zł 

 700,97 zł 
 9.848,73 zł 
 7.900,00 zł 

 
 7.969,03 zł 

 909,92 zł 
 4.600,00 zł 
 4.994,50 zł 

 16,53 zł 
 9.848,73 zł 
 7.860,00 zł 

6. Gorzakiew  15.404,48 zł 14.653,47 zł 

1. Zakup tablic z numerami domów 
2. Zakup kruszywa 
3. Zakup krzeseł do remizy OSP w Gorzakwi 
4. Zakup „piłkarzyków” 

 404,48 zł 
 3.000,00 zł 

 10.000,00 zł 
 2.000,00 zł 

 404,00 zł 
 2.849,42 zł 
 9.960,05 zł 
 1.440,00 zł 

7. Grabki Małe   13.669,46 zł   13.295,46 zł 

1. Zakup tablicy ogłoszeń i jej montaż 
2. Wykopanie rowu 
3. Zakup materiałów na wykonanie chodnika przy 

szkole 

 1.500,00 zł 
 374,00 zł 

 
 11.795,46 zł 

 1.500,00 zł 
 
 

11.795,46 zł 
8. Janowice 

Poduszowskie 
 17.511,47 zł 14.917,94 zł 

1. Zakup kruszywa  5.500,00 zł  5.487,76 zł 
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2. Malowanie i remont świetlicy wiejskiej 
3. Zakup paliwa do koparki 
4. Zakup paliwa do kosiarki 
5. Zakup materiału i wykonanie bramek 
6. Zarybianie stawu 
7. Zakup garażu 
8. Wykonanie ogrodzenia 
9. Zakup rynny do budynku świetlicy 
10. Zakup opału 
11. Wywóz ziemi z korytowania drogi 

 2.000,00 zł 
 500,00 zł 
 500,00 zł 

 2.000,00 zł 
 511,47 zł 

 2.000,00 zł 
 3.000,00 zł 

 498,51 zł 
 200,00 zł 
 800,00 zł 

 1.207,57 zł 
 

 349,12 zł 
1.533,51 zł 

 511,47 zł 
 1.530,00 zł 
 3.000,00 zł 

 498,51 zł 
 

 800,00 zł 
9. Janowice 

Raczyckie 
  14.559,19 zł  14.408,61 zł 

1. Zakup kruszywa 
2. Zakup siłowni zewnętrznej 

 3.000,00 zł 
 11.559,19 zł 

 2.849,42 zł 
 11.559,19 zł 

10. Januszowice   10.595,86 zł  9.921,18 zł 

1. Wyłożenie przydrożnych rowów korytkami 
2. Naprawa kosy spalinowej 

 10.000,00 zł 
 595,86 zł 

 9.921,18 zł 
 

11. Jarząbki   22.404,98 zł  22.203,92 zł 
1. Zabezpieczenie przepustu 
2. Zakup kruszywa 
3. Wykonanie chodnika do szkoły 
4. Zakup znaków drogowych 

 1.000,00 zł 
 7.000,00 zł 

 14.004,98 zł 
 400,00 zł 

 1.000,00 zł 
 6.965,24 zł 

 14.004,98 zł 
 233,70 zł 

12. Kostera  14.680,52 zł 14.425,33 zł 

1. Zakup kruszywa i paliwa do koparki 
2. Remont figurek 

12.180,52 zł 
 2.500,00 zł 

11.925,33 zł 
 2.500,00 zł 

13. Maciejowice  10.514,97 zł 5.544,35 zł 
1. Remont figurki 
2. Zakup kruszywa i paliwa do koparki 

 2.000,00 zł 
 3.600,00 zł 

2.000,00 zł 
3.544,35 zł 

14. Płośnia  10.231,88 zł 9.847,38 zł 

1. Wykopanie rowu 
2. Zakup kruszywa 
3. Zakup paliwa do koparki 
4. Zakup kręgów 

 1.000,00 zł 
 7.400,00 zł 

 231,88 zł 
 1.600,00 zł 

 860,00 zł 
7.387,38 zł 

 
 1.600,00 zł 

15. Poręba  11.526,03 zł 4.687,97 zł 
1. Wycieczka do Częstochowy 
2. Zakup oprysku na pobocza 
3. Zakup znaku z napisem Poręba 
4. Wytyczenie drogi 
5. Zakup kruszywa 

 4.000,00 zł 
 600,00 zł 
 150,00 zł 

 2.000,00 zł 
 4.776,03 zł 

 
 

 150,00 zł 
 

4.537,97 zł 
16. Pożogi  11.728,24 zł 3.592,26 zł 

1. Dobudowa oświetlenia ulicznego z dodatkowym 
słupem 

2. Odwodnienie drogi zalewowej, zakup studzienki 
i rur 

3. Remont drogi dojazdowej do łąk, zakup kruszywa 
4. Koszenie trawy przy zbiorniku, zakup paliwa i oleju 

do kosy 

 
 8.000,00 zł 

 
 2.000,00 zł 
 1.528,24 zł 

 
 200,00 zł 

 
 
 

 1.967,70 zł 
1.424,70 zł 

 
 200,00 zł 

17. Raczyce  22.162,33 zł 8.382,50 zł 

1. Budowa chodnika obok Szkoły Podstawowej 
w Raczycach 

 
12.000,00 zł 
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2. Zakup kruszywa  
3. Zakup paliwa do koparki 
4. Zakup i zamontowanie 2 lamp ulicznych 
5. Zakup kosy spalinowej 
6. Zakup rolet do świetlicy wiejskiej 

 4.900,00 zł 
 100,00 zł 

 1.862,33 zł 
2.690,00 zł 

 610,00 zł 

4.854,57 zł 
 

1.862,33 zł 
1.057,60 zł 

 608,00 zł 
18. Ruda  11.930,45 zł 11.006,70 zł 

1. Zagospodarowanie placu wiejskiego 
2. Zakup żyłki i paliwa do kosy spalinowej 
3. Wynajem auta do transportu ziemi 
4. Remont figurki 

 9.300,00 zł 
 100,00 zł 
 600,00 zł 

 1.500,00 zł 

 8.819,70 zł 
 87,00 zł 

 600,00 zł 
 1.500,00 zł 

19. Rzeszutki  11.162,05 zł 10.622,45 zł 

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 
2. Zakup lustra drogowego 
3. Remont kapliczek przydrożnych  
4. Zakup paliwa i oleju do kosiarek 
5. Zakup kosza na przystanek 

 2.600,00 zł 
 400,00 zł 

 7.412,05 zł 
 250,00 zł 
 500,00 zł  

 2.370,00 zł 
 369,00 zł 

 7.380,00 zł 
 111,08 zł 
 392,37 zł 

20. Skadla  15.489,63 zł 7.736,85 zł 
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 
2. Wyjazd integracyjny 
3. Zakup kosy spalinowej 
4. Zakup paliwa do kosy 
5. Zakup kostki i obrzeży na przystanek 

 5.000,00 zł 
 6.789,36 zł 
 1.700,00 zł 

 500,00 zł 
 1.500,00 zł 

4.740,00 zł 
 

1.700,00 zł 
 

1.296,85 zł 
21. Wola 

Bokrzycka 
 13.184,16 zł 12.512,58 zł 

1. Dokumentacja na plac zabaw 
2. Zagospodarowanie placu zabaw 
3. Zakup kruszywa 
4. Zakup paliwa do koparki 
 

 3.500,00 zł 
 7.300,00 zł 
 2.000,00 zł 

 334,16 zł 

 3.500,00 zł 
 7.060,20 zł 
 1.952,38 zł 

 

22. Wola 
Zofiowska 

 13.305,48 zł 12.690,00 zł 

1. Zakup kruszywa 
2. Zakup 2 znaków drogowych ustąp pierwszeństwa 
3. Zakup i montaż lamp LED 

 3.000,00 zł 
 1.000,00 zł 
 9.305,48 zł 

 3.000,00 zł 
 1.000,00 zł 
 8.690,00 zł 

23. Wólka 
Bosowska 

 12.577,52 zł 12.384,25 zł 

1. Dokończenie ocieplenia remizy OSP 
2. Zakup kruszywa 
3. Zakup środków ochrony roślin 
4. Zakup benzyny, oleju i smaru 

10.900,00 zł 
 1.200,00 zł 

 220,00 zł 
 257,52 zł 

10.800,00 zł 
 1.108,51 zł 

 220,00 zł 
 255,73 zł 

24. Zagrody  12.698,85 zł 12.600,00 zł 

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 12.698,85 zł 12.600,00 zł 

25. Zawada  14.033,44 zł 7.842,24 zł 

1. Zakup kruszywa 
2. Wycieczka 
3. Odmulanie rowów przez wieś 
4. Grill dla dzieci 
5. Przeznaczenie pieniędzy na Ośrodek Zdrowia 

w Balicach 
6. Zakup paliwa do koparki 

 5.000,00 zł 
 3.000,00 zł 
 1.500,00 zł 
 1.000,00 zł 

 
 3.000,00 zł 

 500,00 zł 

4.854,57 zł 
 
 
 
 

2.987,67 zł 
 

26. Zofiówka  10.272,32 zł 9.533,97 zł 

1. Doposażenie placu zabaw  8.500,00 zł 8.056,50 zł 
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2. Zakup kruszywa 
3. Zakup paliwa do koparki 

 1.500,00 zł 
 272,32 zł 

1.477,47 zł 

WYKORZYSTANE ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2020 331.821,31 zł 

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. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński ul. 
Klasztorna 27a, 26-035 Raków. Umowę z firmą zawarto w dniu 29.07.2019 r. na okres od 
01.08.2019 r. do 31.12.2020 r. Koszt odbioru i transportu odpadów komunalnych za 2020 r. wyniósł 
287 477,50 zł brutto.  

Na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gnojno od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych podpisano umowę z Regionalną Instalacją ZGOK Sp. z o.o. 
w Rzędowie według obowiązujących cen określonych w cenniku. Koszt zagospodarowania odpadów 
w 2020 r. wyniósł 244 691,07 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) oraz odpady 
komunalne zmieszane, wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych z budynków 
administrowanych przez Gminę Gnojno odbierane są z częstotliwością nie rzadziej niż raz 
w miesiącu. 

Odbiór z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w Gnojnie jest 
prowadzony 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 2020 r. wyniosła 745, 2170 Mg, 
w tym 378,4500 Mg stanowiły niesegregowane odpady komunalne, tj. 63% ogółu zebranych 
odpadów komunalnych. W rozbiciu na rodzaj zbieranych odpadów ich ilość przedstawia się 
następująco: 

- niesegregowane odpady komunalne  378,4500 Mg 
- odpady wielkogabarytowe  59,2800 Mg 
- zmieszane odpady opakowaniowe  78,7700 Mg 
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- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  16,1400 Mg 
- szkło  76,3400 Mg  
- odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach  49,1000 Mg  
- zużyte opony  79,3600 Mg  
- odpady budowlane  1,3600 Mg. 

Liczba mieszkańców w gminie Gnojno zgłoszonych do odbioru odpadów, według deklaracji, 
wynosi 3 619 (stan na dzień 31.12.2020 r.). 

6.2. Zadania z zakresu ochrony środowiska 

W 2020 r. z terenu gminy Gnojno unieszkodliwiono 52.4700 Mg wyrobów zawierających 
azbest - płyty azbestowo-cementowe (eternit) od 22 osób fizycznych na kwotę 25.242,84 zł (koszty 
kwalifikowane). 

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 12.621,42 zł (50% kosztów kwalifikowanych 
zadania) i taką samą kwotę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 

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: htpp://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 polegające na 
przebudowie, remoncie i modernizacji dróg lokalnych, służących mieszkańcom jako drogi 
dojazdowe do gruntów rolnych i posesji. W ramach przebudowy wykonano 0,75 km nawierzchni; 
łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 66.727,50 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 17.500,00 zł. 

W ramach programu „Czyste powietrze” osoby fizyczne wymieniają kotły węglowe na piece 
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. 
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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. 

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, 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 (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 2020 roku zysk w wysokości 114 719,15 zł. 

8. OŚWIATA 
Gmina Gnojno jest organem prowadzącym dla: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Gnojnie, Szkoły Podstawowej w Raczycach, Szkoły Podstawowej w Balicach i Szkoły Podstawowej 
w Jarząbkach. W każdej ze szkół znajdują się oddziały przedszkolne i Punkty Przedszkolne. Głównym 
zadaniem organu prowadzącego zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest zapewnienie właściwych 
warunków kształcenia, wychowania i opieki w prowadzonych szkołach podstawowych i punktach 
przedszkolnych. 

Gmina Gnojno realizuje zadania oświatowe wynikające z Ustawy o systemie oświaty 
i rozporządzeń wykonawczych. Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków 
otrzymywanych z budżetu państwa - subwencji oświatowej, dotacji oraz w bardzo dużej mierze ze 
środków własnych. Poważnym problemem od dłuższego czasu jest niż demograficzny, którego 
efektem jest wzrost kosztów utrzymania szkół. 

Priorytetem Gminy Gnojno w zakresie najważniejszych zadań oświatowych jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży objętych opieką i kształceniem w tutejszych 
placówkach. Wszystkie szkoły wyposażone są w niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy 
i inne pomoce potrzebne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczniowie i nauczyciele korzystają 
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z tablic multimedialnych i innych pomocy. Każda szkoła posiada pracownię komputerową 
z dostępem do Internetu. Budynki szkolne i otoczenie wokół spełniają wymogi bezpieczeństwa. 
Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego obiekty szkolne poddawane są kontrolom okresowym co 
najmniej raz w roku, polegającym na sprawdzeniu stanu technicznego oraz kontroli okresowej 5-
letniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu 
budowlanego oraz jego otoczenia. Zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki nauki, zabawy i 
pracy.  

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, zapewnienie sprawnej obsługi 
realizacji zadań oświatowych, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz innych zadań 
inwestycyjnych w zakresie oświaty. 

Rok 2020, za który sporządzany jest raport oświatowy to rok budżetowy, który obejmuje lata 
szkolne: 2019/2020, 2020/2021. W roku szkolnym 2019/2020 naukę rozpoczęło 307 uczniów szkół 
podstawowych, 52 uczniów klas zerowych oraz 73 dzieci punktów przedszkolnych. 

Liczbę uczniów w szkołach w roku szkolnym 2019/2020 przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Nazwa  szkoły 
Liczba 

uczniów 
kl. I-VIII 

„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 

Liczbę uczniów w szkołach w roku szkolnym 2020/2021 przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Nazwa  szkoły 
Liczba 

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 gminnej oświacie realizowanych jest wiele zadań, a wśród nich pomoc socjalna skierowana 
do najuboższych uczniów, która udzielana jest w formie stypendium szkolnego. Stypendia szkolne 
dotyczą uczniów spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. 
Pomoc materialna jest realizowana w ramach dotacji celowej i środków własnych. Pomoc 
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finansowa służy wyrównywaniu szans w edukacji uczniów i przeznaczona jest w szczególności na 
zakup pomocy i artykułów szkolnych, podręczników. Łączna kwota wypłaconych stypendiów 
i zasiłków szkolnych w roku 2020 wyniosła 96.842 zł. Do szkół dowożonych jest około 240 uczniów. 
Szkoły zapewniają uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia. Z tej formy dożywiania skorzystało 
320 uczniów. 

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 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury 
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jeżeli wynagrodzenie 
wypłacone nauczycielom w danym roku było niższe niż wynagrodzenie średnie zagwarantowane w 
cytowanej wyżej ustawie, to organ prowadzący szkoły wyznacza kwotę niedopłaty tego 
wynagrodzenia w podziale na stopnie awansu zawodowego, w formie jednorazowego dodatku 
uzupełniającego. 

W stycznia 2021 r. wypłacono nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2020.  

Wypłata dla poszczególnych stopni awansu zawodowego przedstawia się następująco:  

nauczyciele stażyści   181,99 zł 
nauczyciele kontraktowi  0,00 zł 
nauczyciele mianowani   0,00 zł 
nauczyciele dyplomowani 116 054,68 zł 
  = 116 236,67 zł  
 + ZUS ze strony zakładu pracy  19 951,31 zł  
 + Fundusz pracy 1 979,44 zł 
 Razem: 138 167,42 zł 
 Rok 2020 przejdzie do historii ze względu na zaistniałą sytuację, związaną 

z rozprzestrzenianiem się wirusa. W myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 
2020 r. o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z ogłoszonym stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem COVID-19 i zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się wirusa wśród dzieci i młodzieży, 16 marca 2020 r. szkoły zostały zamknięte aż 
do odwołania. Zajęcia dydaktyczne w szkołach zostały zawieszone a uczniowie uczyli się zdalnie. 
W związku z sytuacją związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii i zamknięciem z tego powodu szkół, Rząd RP postanowił wesprzeć najbardziej 
potrzebujących uczniów w niezbędny sprzęt konieczny do prowadzenia nauki zdalnej. Zgodnie ze 
złożonym wnioskiem do Centrum Projektów Polska Cyfrowa gmina otrzymała kwotę 60.000 zł, za 
którą zakupiono 21 komputerów. Sprzęt został przekazany najbardziej potrzebującym uczniom na 
zasadzie użyczenia. Po zakończeniu pandemii użyczone komputery zostaną przekazane do szkół.  

 Ze względu na panującą epidemię, egzamin ósmoklasisty, który jest egzaminem 
obowiązkowym i do którego przystąpili uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Gnojnie oraz Szkoły Podstawowej w Raczycach, został przeprowadzony w formie 
pisemnej w czerwcu 2020 r.  

 Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 miało nieco inny charakter niż poprzednie, ze 
względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Pomimo obostrzeń 
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dyrektorzy szkół wraz z samorządem przeprowadzili to w sposób sprawny i bezpieczny. Uczniowie 
otrzymali świadectwa szkolne, dyplomy, nagrody. Wzorem roku ubiegłego Wójt Gminy Gnojno 
przyznał nagrody finansowe najlepszym uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe 
zachowanie oraz za osiągnięcia sportowe. Nagrody otrzymało 45 uczniów, na ogólną kwotę 
13.800,00 zł. Nagroda stanowi formę wyróżnienia i wspierania uczniów uzyskujących wysokie 
wyniki w nauce w danej szkole.  

Uczniowie oprócz nauki rozwijają również swoje pasje i zainteresowania, które w tym 
trudnym czasie nie mogły być realizowane. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy pandemia 
minie, znowu będziemy mogli pochwalić się ich osiągnięciami. 

W związku z prowadzeniem lekcji w trybie zdalnym Ministerstwo Cyfryzacji wraz 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiło kolejny program „Zdalna szkoła+”. Zgodnie 
z założeniami projektu jednostki samorządu terytorialnego mogły składać wnioski na zakup sprzętu 
komputerowego, umożliwiającego uczniom realizację zdalnych lekcji. 2 czerwca 2020 r. gmina 
złożyła taki wniosek i otrzymała środki w wysokości 54.042,50 zł, które przeznaczyła na zakup 18 
komputerów. 

 Kolejny wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 
wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” został złożony do Wojewody 
Świętokrzyskiego.” Gmina otrzymała w formie dotacji kwotę 49 600,00 zł, którą przeznaczyła na 
wyposażenie i remont stołówki w Szkole Podstawowej w Raczycach.  

Po rozpatrzeniu wniosku Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie przyznało Gminie 
Gnojno kwotę 48.058.00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Szkoły 
Podstawowej w Balicach. Kwota ta została przyznana na dofinansowanie zakupu wyposażenia 
w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 
przyrodniczych (kryterium V). Za przyznane środki zostały zakupione pomoce dydaktyczne do nauki 
geografii, fizyki i chemii.  

W okresie wakacji 2020 roku w każdej szkole trwały prace remontowe, polegające m.in. na 
malowaniu szatni, sal lekcyjnych, klatek schodowych, korytarzy, łazienek, wymianie lamp i gumolitu 
w salach lekcyjnych. 

W budynku Szkoły Podstawowej w Balicach wyremontowano pokój nauczycielski oraz salę 
lekcyjną nr 6, w których położono płytki na podłodze i gładź na ścianach. Na części budynku szkoły 
wymieniono pokrycie dachowe.       

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

Kolejny egzamin odbył się w lipcu 2020 roku. Po jego zdaniu nauczycielka ze Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie stała się nauczycielem dyplomowanym. 

 Z dniem 26 sierpnia 2020 r., dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarząbkach - Pani Anna Janicka, 
przeszła na emeryturę. Od 27 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. obowiązki dyrektora szkoły 
pełni Pani Lucyna Laskowska. Prawo do świadczenia przedemerytalnego uzyskała nauczycielka 
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Szkoły Podstawowej w Jarząbkach, natomiast ze Szkoły Podstawowej w Balicach na emeryturę 
odeszła nauczycielka nauczania początkowego. 

 Po dłuższej przerwie spowodowanej stanem epidemii związanej z zakażeniem wirusem 
COVID 19, wszyscy uczniowie 1 września 2020 r. powrócili do szkół. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny wydali wytyczne dot. bezpiecznego 
powrotu uczniów do szkół w dobie epidemii koronawirusa. Wytyczne dotyczyły organizacji zajęć 
edukacyjnych, żywienia, przestrzegania zasad higieny, dezynfekcji pomieszczeń, organizacji dowozu 
dzieci do placówek, czy postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia uczniów bądź osób 
zatrudnionych w szkołach.   Każda szkoła na terenie naszej Gminy na rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego 2020/2021 została odpowiednio przygotowana zgodnie ze wspomnianymi wyżej 
wytycznymi, Uczniom zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki do nauki i zabawy, 
a pracującym tam nauczycielom i obsłudze warunki do pracy. 

Nauka uczniów w roku szkolnym 2020/2021 w trybie stacjonarnym trwała niecałe dwa 
miesiące. W związku ze zwiększającą się liczbą zakażeń wirusem COVID 19 Ministerstwo Edukacji 
Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia wprowadziło od 26 października 2020 roku dla uczniów kl. 
IV-VIII naukę zdalną. Pozostali uczniowie uczęszczali do szkoły, ale niezbyt długo, bo już od 9 
listopada 2020 r. uczniowie kl. I-III przeszli na nauczanie zdalne. Nauka i opieka nad dziećmi 
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego odbywała się stacjonarnie. Uczniowie w dalszym ciągu uczą się 
wyłącznie w trybie nauki zdalnej, wykorzystując komputery i dostępne programy. 

 W listopadzie 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki 
w zakresie wprowadzenia jednorazowego dofinansowania z programu 500+ dla nauczycieli 
z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele po złożeniu wniosku do 
dyrektora szkoły i załączeniu faktury zakupu otrzymali wsparcie w kwocie nie większej niż 500,00 zł. 

Pomimo trudności finansowych, z jakimi boryka się gmina, baza oświatowa jest w dobrym 
stanie. Przeprowadzane remonty poprawiły wygląd i stan budynków szkolnych, które są bezpieczne 
i bardziej funkcjonalne. Wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt służą realizacji 
zadań oświatowych, a uczniowie pobierają naukę na odpowiednim poziomie i w odpowiednich 
warunkach.  

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, księgowy, 
2 pracowników socjalnych, 1 pracownik ds. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu 
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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 
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 2020 roku rozpatrzono 723 wnioski dotyczące udzielenia pomocy z ustawy o pomocy 
społecznej. Pomoc i wsparcie uzyskało 272 rodziny. Pełne zestawienie środowisk objętych pomocą 
w 2020 r. według powodów zawiera poniższa tabela: 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach 

Ubóstwo 29 82 
Potrzeba ochrony macierzyństwa 27 135 
Bezrobocie 77 208 
Niepełnosprawność 42 81 
Długotrwała choroba 59 131 
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego w tym: 18 68 

rodziny niepełne 2 7 
rodziny wielodzietne 8 37 
Alkoholizm  3 7 
Narkomania 0 0 
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 3 3 
Zdarzenie losowe 36 77 
Sytuacja kryzysowa 1 4 
Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Gnojno wzrasta. Zjawisko to 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 2020 roku. 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba osób Liczba 
świadczeń 

Koszty (w zł) 
 

1. Posiłki, w tym dzieci i młodzież w szkołach 167 12147 24.294,00 
2. Usługi opiekuńcze 6 3838 69.125,24 
3. Zasiłek w naturze - - - 
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4. Inne zasiłki celowe i w naturze, w tym: specjalne celowe 44 114 18.500,00 
7. Opłaty za dzieci przebywające w Placówce opiekuńczo-

wychowawczej 3 36 52.792,70 

8. Opłata za rodzinę zastępczą 1 12 4.194,43 
9. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne 

i psychologiczne - - - 

10. Opłata za pobyt osób w DPS  7 78 194.551,70 
11. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych - - - 
12. Praca socjalna 40 68 - 

Razem: 323 X 363.458,07 

W 2020 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. 

Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań zleconych gminie w 2020 roku. 

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

1. Zasiłki stałe 32 373 210.739,00 
2. Zasiłki okresowe 19 77  29.500,00 
3. Dożywianie dzieci w szkole i zasiłki celowe 337 12684  175.000,00 
5. Składki emerytalno-rentowe i zdrowotne 388 796  172.461,10 
6.  Zasiłki pielęgnacyjne 131 1572  384.228,00 
7. Zasiłki rodzinne 436 7152 1.606.036,44 
8. Świadczenia alimentacyjne  6  92  34.950,00 
9. Zasiłek dla opiekuna  5  60  37.200,00 
10. Specjalny zasiłek opiekuńczy  10  120  71.935,17 
11. Świadczenie rodzicielskie  9  108  102.939,30  
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 7.646.011,03 
 

Oprócz formy pieniężnej przyjmowano wnioski i wydawano Karty Dużej Rodziny. W 2020 r. 
wydano 11 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 2020 roku z pomocy w formie paczek żywnościowych 
skorzystało 1200 osób. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2020 r. realizował Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz Gminny Program Wspierania Rodziny 
i Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020. 

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. 

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 z komputerów i Internetu. 

Sieć biblioteczną tworzą: Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojnie, Filia Biblioteczna 
w Raczycach i Filia Biblioteczna w Balicach.  

W bibliotekach zatrudnione są 3 osoby, co w przeliczeniu na godziny daje liczbę 2 etatów. 
Struktura zatrudnienia pozostaje bez zmian. 

 Stan księgozbiorów na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 30.457 woluminów, natomiast na 
dzień 31.12.2020 r. wynosił 31.090 woluminów oraz 29 audiobooków. Audiobooki to oferta dla 
czytelników mających problemy ze wzrokiem.  

 Zakupiono 633 woluminy. Wśród zakupionych książek 186 woluminów stanowią książki 
beletrystyczne dla dzieci, 340 - literatura piękna dla dorosłych, 107 - literatura inna.  

 Wydatkowana kwota na nowości wydawnicze wyniosła 14. 982,16 zł.  

 W 2020 r. biblioteki odnotowały 4792 odwiedzin i zarejestrowały 648 czytelników. Wskaźnik 
zarejestrowanych czytelników w stosunku do ogółu ludności wyniósł na koniec 2020 roku 14,9. 

 W minionym roku z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie skorzystało 420 
czytelników, Filii Bibliotecznej w Raczycach – 136 czytelników i 92 z usług Filii Bibliotecznej 
w Balicach. Czytelnicy wypożyczyli łącznie 9247 woluminów. 

 Zbiory bibliotek wzbogacono o literaturę beletrystyczną dla dorosłych, dzieci i młodzieży. 
Uzupełniono również księgozbiór dla studentów. Zakup książek z otrzymanych środków z budżetu 
gminy, dotacji Ministerstwa Kultury i Biblioteki Narodowej przedstawiają poniższe tabele: 

Lokalizacja Kwota Ogółem 
Książki 

Literatura 
piękna 

Literatura 
piękna Inna 
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dziecięca dorosłych 

Gnojno 4 742,68 zł 182 35 88 59 
Raczyce 1 247,25 zł 50 3 44 3 
Balice 1 507,17 zł 66 15 46 5 

Ogółem: 
7 497,10 zł 

- 23,10 zł 
7 474.00 zł 

298 53 178 67 

Zakup książek z budżetu gminy w 2020 r.  

Lokalizacja Kwota Ogółem 
książki 

Literatura 
piękna 

dziecięca 

Literatura 
piękna 

dorosłych 

Literatura 
inna 

Gnojno 4 913,40 zł 210 67 105 38 
Raczyce 842,14 zł 41 17 24 - 
Balice 1 729,52 zł 84 49 33 2 

Ogółem: 
7 485,06 zł 

+ 23,10 zł 
7 508,16 zł 

335 133 162 40 

Zakup ogółem z budżetu gminy + dotacja MK i BN : książki 

Biblioteki Kwota Ogółem 
książki 

Literatura 
piękna 

dziecięca 

Literatura 
piękna 

dorosłych 

Literatura 
inna 

Gnojno 9 656,08 zł 392 102 193 97 
Raczyce 2 089,39 zł 91 20 68 3 
Balice  3 236,69 zł 150 64 79 7 

Ogółem: 
14 982,16 zł 

przekroczono: 
34,16 zł 

633 186 340 107 

Księgozbiór 2020 r. (zakup nowości) 

 
Biblioteka 

Wpływy ogółem 
(książki + audiobooki + ebooki) 

Zakup 
ogółem 

w tym 

książki audiobooki ebooki 

Gnojno 392 392 392 - - 
Raczyce 91 91 91 - - 
Balice 150 150 150 - - 
Ogółem: 633 633 633 - - 

 

Biblioteka Audiobooki 
(stan na 31.12.2019 r.) 

Zakup 
w 2020 r. 

Audiobooki 
(stan na 31.12.2020 r.) 

Gnojno 29 wol. - 29 wol. 
Raczyce - - - 
Balice - - - 

Ogółem: 722,32 zł - 722,32 zł 
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10.2. Aktywizowanie seniorów 

W roku 2020 pandemia wpłynęła na wiele sfer naszego życia. Zarówno w skali globalnej, jak 
i lokalnej. COVID-19 wywarł swoje piętno i nie wiadomo, co przyniesie nam przyszłość. W okresie do 
11 marca oraz w czasie poluzowania obostrzeń odwiedziliśmy 17 razy Dom Seniora i 13 razy Klub 
Seniora. 

Zajęcia organizowane w Dziennym Domu i Klubie Seniora w Janowicach Poduszowskich: 

- podsumowanie roku 2019, czego finalnym efektem było wykonanie gazetki ściennej na której 
umieszczono zdjęcia seniorów i pracowników biblioteki, 

- wykonywanie prac plastycznych, będących formą podziękowania za wystawienie jasełek przez 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jarząbkach i Balicach, 

- przybliżenie i poszerzenie wiadomości o kulturze, religii i obyczajach innych krajów oraz wspólne 
czytanie literatury związanej z omawianą tematyką, 

- kontynuacja poprzedniego spotkania oraz wizyta w nowo otwartym Klubie Seniora, 

- wspólne czytanie książki ,,Gorzka pomarańcza” autorstwa Nadii Hamid, która ukrywając się pod 
pseudonimem opisuje swoje losy; książka jest bogatym źródłem wiedzy o mentalności, 
obyczajowości i kulturze arabsko-muzułmańskiej, 

- pierwsze spotkanie z podopiecznymi w Klubie Seniora, poświęcone przedstawieniu metod 
i technik zajęć, które były zorganizowane w Dziennym Domu Seniora w latach poprzednich; 
prezentacja efektów działań i przedstawienie propozycji zajęć oraz wysłuchanie sugestii 
seniorów, 

- wspólne obchody ,,Walentynek’’, podczas których została przedstawiona historia święta 
zakochanych oraz wykonana gazetka ścienna, tematycznie z nim związana, 

- wykonanie drzewa genealogicznego na rozpoczęcie działalności Klubu Seniora; na gazetce 
znaleźli się klubowicze, bibliotekarki i opiekunowie a koronę drzewa - z okazji „Walentynek” - 
tworzyły przepiękne serca, 

- prace umysłowe z seniorami, które pozwalają usprawnić ich koncentrację i uwagę, poprawić 
pamięć oraz zintegrować grupę; metoda burzy mózgów zmotywowała seniorów i wprowadziła 
sporo radosnego zamieszania, 

- zakończenie zajęć kulturoznawczych, których motywem przewodnim była kultura islamska; 
dyskusja i wymiana poglądów na temat książki Nadii Hamid ,,Gorzka pomarańcza”; wykonanie 
gazetki tematycznie związanej z przeczytaną książką, 

- na prośbę seniorów czytanie drugiej części książki „Gorzka pomarańcza” pt. ,,Jarzmo przeszłości”; 
lektury nie dokończono, ponieważ placówka została zamknięta do odwołania (ze względu na 
wysoką liczbę zakażeń oraz śmiertelność spowodowaną COVID-19 zajęcia biblioteczne 
w placówkach nie były prowadzone aż do lipca). 

Po wznowieniu zajęć w lipcu 2020 roku odbyło się m.in.: 

 - spotkanie na temat znaczenia folkloru w kulturze polskiej i tożsamości narodowej; seniorzy 
aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wspominając tradycje, które towarzyszyły im w dzieciństwie, 
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a teraz nie są kultywowane; efektem końcowym spotkania było wykonanie gazetki 
folklorystycznej, 

- namalowanie obrazu w Klubie Seniora, który swoim pięknem zachwycił wszystkich, 

- rozmowy na temat medycyny naturalnej i ziół leczniczych; wysiewanie nasion ziół i sadzenie 
żyworódki, 

- śpiewanie piosenek z lat młodości seniorów, ze śpiewników; wysianie do gruntu nasion lubczyku, 

- rozmowy na temat psychologii w życiu człowieka; czytanie fragmentów książek Katarzyny Miller 
pt.: ,,Być kobietą i nie zwariować”, ,,Blaski życia”, ,,Królowe życia i Król”, ,,Życie jest fajne”; 
dyskusja, 

- wykonanie przez seniorów zakładek do książek dla bibliotek, 

- gry i zabawy stolikowe: rozwiązywanie rebusów i kalamburów, 

- wykonywanie gazetek w tonacji klimatycznej jesieni, licznych jesiennych ozdób i ramy do obrazu 
przedstawiającego górski krajobraz, 

- głośne, wspólne czytanie oraz dokończenie prac plastycznych związanych z jesienią. 

Wszystkie przeprowadzone zajęcia mają na celu dobro seniorów, a mianowicie: 

• kształtowanie precyzji wzrokowej i słuchowej, 

• nabywanie sprawności manualnej, 

• ćwiczenie pamięci i uwagi, 

• naukę i ćwiczenie logicznego myślenia, 

• zgłębianie, przeżywanie i tworzenie sztuki, 

• wspomaganie wszechstronnego rozwoju,  

• usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

• poczucie się twórcą i cieszenie z efektów pracy, 

• zwiększenie wiedzy o literaturze oraz czytelnictwo. 

W trakcie pobytu w Domu i Klubie Seniora robiliśmy pamiątkowe zdjęcia, które zostały wraz 
z krótkimi informacjami zamieszczane w postaci postów na stronie biblioteki, na Facebooku. 

 Z powodu drugiej fali pandemii, od października nie było zajęć w Domu i Klubie Seniora. 
Placówki zostały zamknięte do odwołania. 

 W 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna realizowała 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 zachęcić 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 
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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 
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. 

COVID-19 miał negatywny wpływ na formę i liczbę odwiedzin rodziców i dzieci w bibliotekach. 
Ufamy, że wszystko idzie w dobrym kierunku. 

Za pomocą FB informujemy naszych czytelników o wszystkich istotnych sprawach a 
zamieszczane tam informacje dotyczą m.in. nowości i konkursów organizowanych przez placówki. 

Rok ubiegły wpłynął na wiele sfer życia i niestety jego efekty odczuwalne są na każdym kroku. 
Biblioteki musiały opracować nowe strategie, aby nie utracić kontaktu z czytelnikami, którzy do nas 
piszą, dzwonią, mejlują. My troszczymy się o nich a oni – w zamian za nasza troskę - darzą nas 
wielką sympatią. 

11. WYDARZENIA KULTURALNE, SPORTOWE I PROMOCJA GMINY 
 1 marca 2020 r. dwustu biegaczy z terenu powiatu buskiego wzięło udział w biegu pamięci 

Żołnierzy Wyklętych. Była to III w powiecie buskim i VIII w kraju edycja inicjatywy Fundacji Wolność 
i Demokracja. 

Lokalnym organizatorem imprezy, która odbyła się w miejscowości Wólka Bosowska, było 
Ponidziańskie Stowarzyszenie Tukidydes, a współorganizatorem Gmina Gnojno. Patronat nad 
wydarzeniem objął Wójt Gminy - Pan Zbigniew Janik. 

Pozostałe zaplanowane na 2020 rok imprezy kulturalno-sportowe nie mogły się odbyć ze 
względu na pandemię. 

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), 
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− wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (m.in. poprzez tworzenie i modernizację 
świetlic wiejskich), 

− 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 składnikach mienia komunalnego sporządzona została stosownie do przepisu art. 

267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305). 

Ogólna powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości wynosi 263,1131 ha. Struktura 
gruntów gminnych przedstawia się następująco: 

1. Grunty rolne - 68,1740 ha, w tym: 

- grunty orne - 45,0336 ha, 
- grunty rolne zabudowane - 3,9446 ha,  
- grunty zadrzewione i zakrzewione - 0,5492 ha, 
- sady - 1,0624 ha, 
- łąki trwałe i pastwiska - 13,8749 ha,  
- rowy - 0,10 ha, 
- grunty pod stawami - 0,8834 ha, 
- nieużytki - 2,7259 ha. 

2. Grunty leśne - 3,74 ha. 

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane – 191,1991 ha, w tym: 

- tereny mieszkaniowe, przemysłowe, zabudowane, rekreacyjno-wypoczynkowe - 10,6815 ha, 
- drogi – 179,8576 ha 

4. Tereny różne - 0,6600 ha, w tym: 

- 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 - 12,1826 ha (7 umów dzierżawy). 

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

Mieszkania: 

- 2 lokale socjalne położone w miejscowości Raczyce, 
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- 1 lokal mieszkalny położony przy Urzędzie Gminy w Gnojnie, 
- 3 lokale mieszkaniowe położone w budynku Ośrodka Zdrowia w Balicach, 
- 1 lokal mieszkalny położony w budynku Dom Nauczyciela w Gnojnie. 

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 Seniora - Janowice Poduszowskie, 
- budynek po szkole podstawowej - Kostera, 
- budynek gospodarczy - Kostera, 
- budynek ujęcia wody - Gorzakiew, 
- budynki OSP położone w miejscowościach: Gorzakiew, Gnojno, Janowice Poduszowskie, Wólka 

Bosowska, Balice (budynek OSP Balice został przekazany Gminie Gnojno na podstawie umowy 
użyczenia na okres 7 lat), 

- budynki SP ZOZ w miejscowościach: Gnojno, Raczyce i Balice, 
- budynki oświaty w miejscowościach: Balice, Gnojno, Jarząbki i Raczyce.  

Stan mienia komunalnego uległ zmianie poprzez sprzedaż w 2020 roku jednej nieruchomości 
położonej w miejscowości Gnojno za cenę 26.076,00 zł (przy sprzedaży wartość gruntów ustalana 
jest w oparciu o wycenę uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego). Dodatkowo Gmina Gnojno 
nabyła jedną działkę o powierzchni 0,04 ha położoną w miejscowości Jarząbki oraz jedną działkę o 
powierzchni o powierzchni 0,22 ha położona w miejscowości Janowice Poduszowskie. 

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności: 37.457,93 zł. 
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