
Ad. 5 porządku obrad sesji 

 

Sprawozdanie Wójta 

z pracy w okresie miedzy sesjami Rady 

za okres od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 12 maja 2015 roku  

 

 W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy: 

 

I.  Sprawy bieżące   

 

1. W miesiącu kwietniu otrzymali  środki finansowe w kwocie 133.967,94 

zł. od Wojewody Mazowieckiego na realizację wypłaty podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 289 rolników, 

którzy złożyli wnioski do tutejszego urzędu.  

 

2. Szkoła w Sławnie -  otrzymaliśmy odpowiedź z GDDKiA w Warszawie z 

informacją, że nie będzie wykonywać lewoskrętu przy drodze T12, 

naprzeciw szkoły z uwagi na fakt, że jest to inwestycja kosztowna, 

wymagająca przebudowy jezdni na kilkuset metrach, a poza tym nie 

notowano zagrożeń na tym odcinku. Można wykonać lewoskręt na koszt 

Gminy Wolanów przy uzgodnieniu z GDDKiA.  

Na wniosek rodziców i Dyrekcji Szkoły będzie wykonany poszerzony 

wjazd, tak aby w bramie minęły się dwa pojazdy.    

 

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaniowie – do końca czerwca 

należy podjąć uchwały rady trzech gmin o wykonaniu projektu 

modernizacji. Chcąc kanalizować część zachodnią jest to konieczne. 

Mamy wybór albo modernizować lub budować na granicy gminy 

oczyszczalnię ścieków już dla skanalizowanych sołectw.  

 

4. Pomoc dla mieszkańców gminy -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wolanowie w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu w 

miesiącu kwietniu 2015r. zorganizował pomoc w formie owoców i 

warzyw dla mieszkańców gminy. Współpracując z placówkami 

oświatowymi z terenu gminy Wolanów rozdysponowano 10 ton marchwi 

i 20 ton jabłek. 

 

 

II. Drogi – remonty 

1. Rozpoczęto prace związane z realizacją Funduszy Sołeckich 

przeznaczonych na wykonanie remontów dróg. Na podstawie 
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przeprowadzonego przetargu i zgodnie z zawartą umową, zostanie 

wyremontowanych, łącznie 3.4km dróg. Zakres remontu obejmuje 

profilowanie, istniejącej drogi oraz wykonanie nawierzchni 

tłuczniowej. Koszt realizacji zadania wyniesie 106.494zł. Prace 

prowadzone będą łącznie w 12 sołectwach Gminy Wolanów. 

Zakończenie robót planowane jest na koniec miesiąca maja 2015 roku. 

Forma rozliczenia remontów bieżących – nawiezienie tłucznia 

obejmuje wykonanie 1 m
2
 nawierzchni tłuczniowej o grubości 10 cm. 

Rozliczenie następuje poprzez dokonanie obmiaru wykonanych robót.  

 

2. Wpłynęło do Urzędu pismo Starosty Radomskiego o niewyrażeniu 

zgody na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Kowala 

Duszocina oraz Bieniędzice. Odmowa została podykotowana brakiem 

okazania dokumentacji, sposobu odwodnienia dróg oraz pozyskaniem 

stosownych uzgodnień. Obecnie należy zlecić wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie zezwolenia na budowę.  

 

3. Nie ma jeszcze podziału na drogi z FOGR-u   

 

 

III. Inwestycje i przetargi 

1. W dniu 09.04.2015 r.  zostały  wysłane zaproszenia do złożenia ofert  na 

„Wykonanie ogrodzeń placów zabaw i boisk w sołectwach Rogowa i 

Garno”. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.04.2015 r. 

wpłynęło dwie oferty. Usługi Remontowo – Budowlane DOL-MAR 

Rogowa 29; 26-625 Wolanów z cena ofertową brutto 38167,00 zł., 

MARPOL Elżbieta Drabik; Mniszek 17; 26-625 Wolanów z ceną 

ofertową brutto 35.856,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 24 

kwietnia 2015 r. – termin wykonania zamówienia wynosi 30 dni od 

dnia zawarcia umowy. 

 

2. W dniu 03.04.2015 r. zostały wysłane zapytania do złożenia ofert na 

„Utwardzenie placu przed kościołem w Sławnie w Gminie Wolanów”. 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 3 oferty.  Oferta z najniższą 

ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na 

realizację zamówienia i w związku z powyższym  zapytanie ofertowe 

zostało unieważnione. 

3.  W dniu  13.04.2015 r. zostało zamieszczone na stronie  internetowej 

www.bip.wolanow.pl zapytanie ofertowe pn. „Utwardzenie placu 

przed kościołem w Sławnie w Gminie Wolanów”. Do wyznaczonego 

http://www.bip.wolanow.pl/
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terminu składania ofert wpłynęło 13 ofert . Najkorzystniejszą ofertę  

złożyła Firma Handlowo Usługowa ZIBI-BRUK Zbigniew Gruszczyński 

ul. Partyzantów 56 z siedzibą w Skaryszewie z ceną ofertową brutto 

57.117,63 zł. zamawiający poprawił omyłkę rachunkową w związku z 

powyższym wartość zamówienia opiewa na kwotę 57.015,79 zł.  

 

4.  W dniu 28.04.2015 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej 

postępowanie pn. „Dostęp do Internetu w ramach utrzymania efektów 

projektu Internet oknem na świat”.  Do wyznaczonego terminu 

składania ofert tj. do dnia 6 maja 2015 r. wpłynęło 4 oferty. Oferta z 

najniższą ceną tj. za 27.000,00 zł. została złożona przez MATCOM 

Marcin Sebastian Ziółek ul. Moniuszki 5; 12-100 Szczytno. 

 

5. W dniu 14.04.2015 r. podpisana została umowa na  budowę boiska 

wielofunkcyjnego w m. Mniszek z  Przedsiębiorstwem- Produkcyjno-

Usługowo-Handlowym „INTERBUD” Sp. z o.o.  z  siedzibą w Radomiu 

przy ul. Limanowskiego 154. Boisko to składać się będzie z boiska 

sportowego ze sztuczną trawą  do piłki nożnej o wymiarach 32,0 m x 62,0 

m, boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20,0 m x 

30,0 m do gry w  koszykówkę, piłkę siatkową oraz  tenis. W dniu 

22.04.2015r. przekazany został plac budowy.  

Termin realizacji inwestycji 5 miesięcy od daty podpisania umowy tj. 

14.09.2015r. 

W miesiącu kwietniu otrzymaliśmy informację, że mamy przyznaną 

dotację z Ministerstwa Sportu na ww. zadanie. Kwota dotacji opiewa na 

sumę 180.000 zł.  

 

6. Droga powiatowa w Mniszku –inwestycja jest aktualna, z tym że 

wystąpiłem do Starostwa z propozycją zwiększenia dofinansowania ze 

strony Gminy i wykonanie całego zadania. Uzasadnieniem z mojej strony 

jest fakt, iż Powiat w tym miesiącu dzieli dodatkowe środki na drogi. 

Dobrze byłoby, aby to zadanie wykonać w całości. Jeśli ościenne gminy 

zadeklarują większe dofinansowanie, u nas  wykonane będzie  tylko część 

zadania. 

 

 

7. W dniu 30 kwietnia ogłoszony został przetarg nieograniczony na zadanie 

pn. „budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości 

Mniszek”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2015 roku.  

 


