
Ad. 5 porządku obrad sesji 

 

Sprawozdanie Wójta 

z pracy w okresie miedzy sesjami Rady 

za okres od dnia 24 września do dnia 30 października 2015 roku  

 

 W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy: 

 

Drogi 

 

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Wawrzyszów została 

zakończona i odebrana. W dniu 23.10.2015 roku. Wartość wykonanych 

robót wynosił 354,963,08 zł. (zgodnie z zawarta umową). W dniu 

29.09.2015 roku został złożony wniosek do marszałka Województwa 

mazowieckiego celem rozliczenia niniejszej inwestycji i uzyskanie dotacji 

o wysokości 100.000 zł.  

2. Wykonano modernizację nawierzchni dróg gminnych poprzez  wykonanie 

podbudów z destruktu asfaltowego i powierzchniowego utrwalenia 

emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi.  

W dniu 27.10.2015 roku zostało zgłoszone przez Wykonawcę 

zakończenie prac na drogach. 

 Remont obejmował drogi w  Bieniędzicach na odcinku 1150 mb, Kowali 

– Duszocinie – 450 mb., Młodocin Większy – 800 mb. i Wolanów 200 

mb. Wartość wykonanych robót nie przekroczyła kwoty wynikającej z 

zawartej umowy oraz złożonej oferty przez Wykonawcę i wynosi łącznie 

– 580.050,29 zł.  

 

Bieżące utrzymanie dróg 

1. Zakończono prace związane z odnowieniem rowów przydrożnych w 

miejscowości Kolonia Wolanów, Waliny, Młodocin Większy,  Garno 

przy ul. Kasztanowej i Kowala – Duszocina.  

2. Zostało wydane zlecenie na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w 

miejscowości Strzałków o dł. 55,5 mb. oraz w miejscowości Franciszków 

o długości 62 mb.  
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Wartość robót nie przekracza  kwot przeznaczonych na realizację tego 

zadania w ramach funduszu sołeckiego. Termin wykonania tego zadania 

został ustalony na dzień 27.11.2015 rok.  

3. W dniu 29.10.2015 r. został złożony wniosek do Wojewody Mazowieckiego 

o przyznanie dotacji na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi 

Sławno – Cerekiew na odcinku 1600 mb. Wartość robót według kosztorysu 

inwestorskiego wynosi  ponad 2 mln złotych.  Gmina wnioskuje o przyznanie 

dotacji. 

Oświetlenie   

Zadanie jest w trakcie realizacji 

 

Przetargi 

1. W dniu 27 października nastąpiło otwarcie ofert w przetargu 

nieograniczonym pn. „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub 

unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wolanów wraz z 

utworzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 

latach 2016 i 2017.” Wpłynęło cztery oferty 

Lp 

 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena Poziom 

recyklingu 

% w 

2016r. 

% w 

2017r. 

1. PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. ul. 

Witosa 76, 26-600 Radom 

1 045 053,37 20 22 

2.  TONSMEIER WSCHÓD Sp. z o.o. ul. 

Wrocławska 3, 26-600 Radom 

1 545 912,35 18 20 

3. Konsorcjum firm: 

1. Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych „EKO-ESTETYKA” 

S.C. ul. Starokrakowska 137, 26-600 

Radom 

2. PPUH. „INTERBUD” Sp. z o.o., ul. 

Limanowskiego 154, 26-600 Radom 

1 023 840,00 18 20 
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3. ATK RECYKLING ul. Chorzowska 

3, 26-600 Radom 

4. „EKOLA” Sp. z o.o. ul. 1905 Roku 

47 lok. 14, 26-600 Radom 

 

4. Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” 

Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 

21, 26-625 Wolanów 

716 640,00 30 32 

 

 Zgodnie z ostatnią podpisaną umową, która obowiązuje do końca 

bieżącego roku miesięczna opłata wynosi 25.000,00 zł.  Opłata obejmuje odbiór 

odpadów od mieszkańców, utrzymanie i zagospodarowanie odpadów w punkcie 

selektywnej zbiórki odpadów oraz odbiór odpadów z koszy ulicznych. 

Aktualnie zgodnie z najniższą ofertą opłata miesięczna wynosiłaby 29.860,00 zł. 

(to jest o 4.860 zł. więcej w skali miesiąca) 

 

 

Sprawy bieżące  

 

1. W dniu 27 września  odbyło się uroczyste otwarcie boiska 

wielofunkcyjnego w Mniszku. Wystąpiły dzieci i młodzież ze Szkoły 

Podstawowej w Mniszku, min. zespół dziecięcy „Krakowiaczki”, zespoły 

ludowe: „Wolanianki” i Zespół Śpiewaczy Bieniędzice oraz Patrycja 

Kozyra. Swój program zaprezentowało również Gminne Centrum Kultury 

w Wolanowie. Cyklicznie publiczność bawił zespół Black Jack. W tym 

samym czasie na nowych boiskach rozgrywały się mecze piłki nożnej o 

Puchar Wójta Gminy Wolanów, w którym uczestniczyli uczniowie szkół 

podstawowych z naszej gminy oraz mecz piłki siatkowej o Puchar 

Wicewojewody Mazowieckiego Dariusza Piątka. Rozgrywki piłkarskie 

zakończył mecz w piłkę nożną Jaguar – Mniszek. Wielkim 

zainteresowaniem cieszył się turniej „Siłowania na rękę”. Gwiazdy 

Festynu Sportowego Jerzy Kryszak i Zespół PLAYBOYS zgromadziły 

najliczniejszą grupę publiczności, która świetnie się bawiła zarówno przy 

humorach jak i rytmach discopolowej muzyki. Oprócz występów na 

scenie i tradycyjnych kramów handlowych na imprezie wszyscy 

uczestnicy mieli możliwość poczęstunku pieczoną kiełbaską, a dzieci 

watą cukrową i popcornem.   Dla dobrej zabawy dla dzieci dostępne  były 
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zjeżdżalnie, trampolina i ścianka wspinaczkowa. Do nabycia były 

przedmioty wykonane i ozdabiane przez Gminnego Centrum Kultury. 

Rada Rodziców SP w Mniszku zorganizowała mini kawiarenkę z 

pysznym ciastem.  Imprezę zakończyła wspaniała dyskoteka pod gołym 

niebem, którą poprowadził DJ Mihouse. 
 

2. Z uwagi na dewastacje obiektów użyteczności publicznej w miesiącu 

październiku został zainstalowany monitoring na boisku sportowym w 

Wolanowie oraz w Mniszku. 

 

3. W miesiącu październiku w placówkach oświatowych z terenu Gminy 

Wolanów odbyły się Uroczyste Ślubowania Pierwszoklasistów.  

 

 

  


