
Ad. 5 porządku obrad sesji 

 

Sprawozdanie Wójta 

z pracy w okresie miedzy sesjami Rady 

za okres od dnia 5 marca 2015 roku do dnia 30 marca 2015 roku  

 

 W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy: 

 

I.  Sprawy bieżące   

 

1. W ramach operacji  „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013” na terenie Gminy Wolanów zostały wybudowane 

cztery siłownie napowietrzne  w miejscowościach Sławno, Kowalanka, 

Strzałków i Mniszek. Wszystkie siłownie zlokalizowane są w miejscach 

użyteczności publicznej i są ogólnodostępne. Mogą z nich korzystać 

dorośli jak i młodzież. Przeznaczone są do aktywnego spędzania wolnego 

czasu oraz rozwijania turystyki i rekreacji. Stanowią miejscową bazę 

małej infrastruktury, która korzystnie wpływa na obraz naszej Gminy. 

Każda z siłowni została wyposażona w następujący sprzęt: 

- urządzenie typu „podciągacz” 

- urządzenie typu „wioślarz” 

- urządzenie typu „orbiterem” 

- urządzenie typu „ławka z rowerkiem” 

- tablicę informacyjno – regulaminową, która informuje osoby 

korzystające z siłowni o podstawowych zasadach ćwiczeń, wpływu 

ćwiczeń na konkretne partie mięśni człowieka. Tablica zawiera również 

informację o finansowaniu inwestycji ze środków PROW. Dodatkowo 

siłownie zostały wyposażone w ławkę oraz kosz na śmieci. 

 

2. W dniu 8 marca w Publicznym Gimnazjum w Wolanowie odbyło się 

popołudnie artystyczne, którego hasłem przewodnim  była myśl: "Kobieta 

nie jedno ma imię". Uczniowie gimnazjum w Wolanowie zaprezentowali 

program słowno - muzyczny "Być kobietą".  Rozstrzygnięty został także  

konkurs czytelniczy, organizowany co roku przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Wolanowie. Podczas spotkania podsumowany został też 

projekt ,,Kultywowanie tradycji ludowych", mogliśmy usłyszeć Zespół 

Śpiewaczy ,,Bieniędzice". Na zakończenie podziwiano występ zespołu 

dziecięcego "Wolanianki". Dodatkową atrakcją i słodkim akcentem 

pięknej uroczystości był tort, serwowany wszystkim zgromadzonym 

gościom. 
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3. W dniu 11 marca z okazji Dnia Sołtysa spotkałem się z sołtysami z terenu 

Gminy Wolanów w celu uczczenia święta sołtysów zorganizowany został 

poczęstunek. Poruszano również sprawy związane z przeznaczeniem 

środków w ramach funduszu sołeckiego.   

 

4. W dniach 12 lutego oraz 10 marca 2015 r. na terenie PG w Wolanowie 

oraz w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbył się kolejny już 

konkurs wiedzy pożarniczej zorganizowany przez Zarząd Gminny 

Związku OSP w Wolanowie, Wójta Gminy Wolanów oraz Gminne 

Centrum Kultury. W eliminacjach na szczeblu gminnym wzięło udział 30 

uczestników. 

Pierwszym etapem turnieju był test pisemny z wiedzy pożarniczej, z 

którego zakwalifikowało się po pięciu uczniów do dalszego etapu 

odpowiedzi ustnej. W wyniku rozgrywek finałowych do eliminacji 

powiatowych zakwalifikowało się  po dwóch uczniów z każdej z grup: 

szkoła podstawowa: Jan Czubak i Weronika Szatan; gimnazjum: Tomasz 

Sokołowski oraz Paweł Głogowski    

Również 10 marca 2015 r. w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie 

odbył się finał konkursu plastycznego: ,,Młodzież zapobiega pożarom”. I 

etap konkursu odbył się w poszczególnych placówkach szkolnych z 

terenu gminy Wolanów. Ostatecznie do organizatora wpłynęły prace 

dzieci i młodzieży  klas IV- VI z ZSO w Wolanowie, PSP w Sławnie oraz 

PSP w Mniszku. Laureatami konkursu na poziomie gminnym zostały : 

Paulina Pysiak i Natalia Wabik z PSP ze Sławna, Konstancja Adamus z 

PSP z Mniszka oraz Julia Rojek z PSP z Wolanowa. Nagrody w postaci 

gier edukacyjnych oraz przyborów plastycznych sfinansował Wójt Gminy 

Wolanów Adam Gibała. 

5. W dniu 21 marca w ZSO  PSP i PG w Wolanowie  odbyło się 

podsumowanie projektu pn. „Wolanianki na start” realizowanego przez 

gminę Wolanów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii  

rozwoju dla małych projektów z programu PROW 2007 – 2014.  Celem 

projektu było umożliwienie rozwoju aktywności społeczności lokalnej 

poprzez zorganizowanie  w I kwartale 20015 r. warsztatów i wydarzenia 

artystycznego o charakterze edukacyjno – kulturalnym dla dzieci i 

młodzieży z terenu gminy Wolanów.  Docelową grupą uczestników 

projektu byli członkowie zespołu ludowego „Wolanianki” i osoby 

aspirujące. Do dostania się do zespołu ludowego, czyli dzieci młodzież w 

przedziale wiekowym 7 – 16 rok życia, w liczbie 60 osób. Uczestnicy 
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warsztatów nauczycieli się poprawnej emisji głosu, dbałość o aparat 

mowy, a także potrzeby stosowania ćwiczeń oddechowych, emisyjnych i 

dykcyjnych.  Nauczyli się również prawidłowej postawy podczas śpiewu i 

poznali nowe piosenki przez co wzbogacili  swój repertuar.  Nauczyli się 

nowych tańców, figur, układów tanecznych oraz ruchu scenicznego, pracy 

nad swoim ciałem, samym sobą, a także panowania nad własnymi 

emocjami. Zdobyli umiejętności wejścia na scenę i zejścia z niej oraz 

sposób podziękowania słuchaczom. Zdobyte umiejętności zaprezentowali 

na imprezie podsumowującej projekt.  Podczas zajęć uczestnicy 

otrzymywali posiłek w postaci bułki słodkiej z nadzieniem i jogurtu 

pitnego.  

6. W dniu 22 marca w PSP w Bieniędzicach odbyło się podsumowanie 

projektu ,, Kultywowanie lokalnych tradycji w Gminie Wolanów” 

zrealizowanego przez Gminę Wolanów w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem ,,Razem dla Rozwoju” z Bieniędzic w ramach działania 

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów z 

programu PROW 2007-2013. Głównym celem projektu było 

propagowanie walorów ludowych w gminie Wolanów oraz zachowanie 

lokalnego dziedzictwa kulturowego. Realizacja projektu przyczyniła się 

do rozwoju i wzmocnienia lokalnego zespołu ludowego z Bieniędzic, 

rozwijania aktywności społeczności lokalnej oraz krzewienia tradycji 

pokoleniowych. Wspieranie funkcjonowania zespołu ludowego pozwoli 

na promowanie lokalnych tradycji związanych ze śpiewem i tańcem 

ludowym. 

 

II. Drogi - remonty 

1. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem projektów dróg ( droga w 

Kowali Duszocinie i droga Bieniędzice –Michałów ). Planowany 

termin uzyskania  zatwierdzenia projektów w Starostwie Powiatowym, 

czerwiec 2015r. 

2. W dniu 19.03.2015r. została podpisana umowa na bieżące utrzymanie 

dróg  z firmą „MARK-MAT”, Marek Osuchowski, ul. Krakowska  92, 

Przysucha. Firma została wybrana w trybie przetargu 

nieograniczonego, wartość  umowy 364.012,35zł. Roboty w ramach 

bieżącego utrzymania dróg rozpoczną się z początkiem kwietnia 2015r.  

 

 

 

III. Inwestycje i przetargi 
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1. W  dniu 16 marca nastąpiło otwarcie ofert przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.” Budowa boiska wielofunkcyjnego w 

miejscowości Mniszek”. Wpłynęło 15 ofert. Najtańsza oferta wynosi 

591.002,70 zł. brutto. Złożona przez firmę INTERBUD Radom, a 

najdroższa kwota 867.705,11 zł. DRO- MAR.   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


