
Ad. 5 porządku obrad sesji 

 

Sprawozdanie Wójta 

z pracy w okresie miedzy sesjami  

za okres od dnia 25 kwietnia 2016 do dnia 15 czerwca 2016 roku  

 

 W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy: 

 

Bieżące utrzymanie dróg 

 

1. W ramach bieżącego utrzymania dróg na drogi gminne nawieziono 

łącznie 2550 ton kruszywa frakcji 0/31,5 wraz z rozrównaniem i 

uwałowaniem. W drugiej połowie czerwca planowane są kolejne prace w 

ramach poprawy nawierzchni dróg gruntowych. Zaplanowano na ww. cel  

900 ton kruszywa (gruzu betonowego) frakcji 0/63.   

 

2. W dniu 12 maja podpisana została umowa na zadanie „Koszenie poboczy 

i rowów dróg gminnych na terenie gminy Wolanów” z firmą F.H.U. 

„ARTMAR” ul. Kościuszki 88, 26-120 Bliżyn.  Aktualnie trwają prace 

związane z wykaszaniem poboczy i rowów na terenie gminy Wolanów. 

Zakończenie prac przewidziane jest na dzień 17 czerwca.  

Inwestycje 

 

1. Ponownie w dniu 25 kwietnia wysłano zapytania ofertowe do 4 firm dla 

zadania o nazwie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Strzałków”. Do dnia 2 maja wpłynęły 2 oferty. Pierwsza KANNO-JP 

Piotr Jaroszewski warszawa, ul. Solec 63A/44.  Za kwotę 114.390,00 zł. 

Druga firma Usługi Projektowo- Inwestycyjne Ewa Olęder 26 – 600 

Radom, ul. Wilcza 8 lok. 125. Umowa została podpisana w dniu 12 maja 

z firmą Usługi Projektowo- Inwestycyjne Ewa Olęder jako 

najkorzystniejszą ofertą. 

2. W dniu 25 kwietnia wysłano zapytania ofertowe do złożenia oferty na  

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. 
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„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kowala Duszocina, 

Strzałków, Wymysłów gm. Wolanów”. Wpłynęły dwie oferty jedna na 

kwotę brutto18.450 zł., którą złożyła firma Usługi Projektowo – 

Inwestycyjne Ewa Olęder Radom, ul. Zapolskiej 15.  Natomiast druga na 

kwotę brutto 27.306 zł od firmy KANNO-JP Piotr Jaroszewski ul. Solec 

63 A/44 Warszawa.   

 

3. Stacja Uzdatniania Wody Wawrzyszów wymaga modernizacji, a 

mianowicie wymiany złoża – 4 filtry, sterownik oraz panel (do 

prawidłowej pracy na SUW). Zapewnić ciśnienie na odcinku od ul 

Spacerowej do przepompowni w Garnie poprzez wybudowanie komory 

(studzienka) i zamontować zawór utrzymujący ciśnienie. 

 

 

4. W związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 maja 2016 roku  przyznano 

środki w wys. 50.555,00 zł.  na dofinansowanie zadania” Demontaż i 

utylizacja wyrobów zawierających azbest z ternu gminy Wolanów”.  

 

5. Budowa oświetlenia drogowego w gminie Wolanów jest w trakcie 

realizacji. 

 

6. Droga gminna relacji Sławno - Cerekiew  

 

7. W dniu 18 maja nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zamówienie o nazwie:  „Budowa przedszkola na ok. 

150 dzieci w miejscowości Wolanów, ul. Kolejowa. Wpłynęło 10 ofert.  

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło  w dniu 6 czerwca. Jako 

najkorzystniejsza, uznana została oferta, złożona przez Wykonawcę: 

Korporacja Budowlana „DARCO” ul. Garbarska 53, 26-600 Radom 
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(cena ofertowa brutto: 4.483.369,40 zł; okres gwarancji: 6 lat. 

W dniu 14 czerwca podpisana została umowa na ww. zadanie.  Firma pod 

koniec czerwca wchodzi na plac budowy. 

Sprawy bieżące  

1. W dniu 30 maja wpłynęło pismo do Gminy z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich o przyznaniu dotacji w wysokości 90.000 zł. ze 

środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na 

realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 351216W relacji 

Franciszków – Młodocin Większy” 

 

2.     Realizacja funduszu sołeckiego 

 

3. Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych – PSP Bieniędzice, PSP 

Sławno 

 

4. Oczyszczalnie przydomowe 

 

5.  

 

 

 

 

 

   


