
Ad. 5 porządku obrad sesji 

 

Sprawozdanie Wójta 

z pracy w okresie miedzy sesjami Rady 

za okres od dnia 23 grudnia 2014 roku do dnia 26 stycznia 2015 roku  

 

 W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy: 

 

I. Inwestycje i przetargi 

 

1. W dniu 21.01.2015 roku odbyło się otwarcie ofert zamówienia pn. 

„Budowa siłowni napowietrznych na terenie Gminy Wolanów”. Do 

upływu terminu składania ofert wpłynęło 12 ofert. Oferta z najniższą ceną 

została złożona przez P.P.H.U. Expo-Drew Pan Pacan Kazimierz  z 

siedzibą w Opocznie, cena oferty wynosi 30.996,00 zł. Ofertę z najwyższą 

cenę złożyła Pani Kamila Żak „EURO-BRUK” z siedzibą w Radomiu, 

cena złożonej oferty wynosi 142.886,05 zł.  Kwota jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 142.886,05 zł. 

Termin wykonania siłowni przypada na 16 marca 2015 rok. Zamówienie 

jest realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 

2007-2013” zgodnie z zawartą Umową z Samorządem Województwa 

Mazowieckiego o przyznanie pomocy. 

2. W dniu 22.01.2015 roku zostało ogłoszone postępowanie na „Plan 

gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Wolanów”. Otwarcie ofert 

wyznaczona na 30 stycznia 2015 roku. Zamówienie jest realizowane przy 

współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX 

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 

energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej  Termin wykonania 

zamówienia zgodnie ze specyfikacją przypada na dzień 30 października 

2015 roku. 

 

II. Drogi - remonty  

1. W okresie od dnia 23.12.2014 roku do dnia dzisiejszego  w ramach 

zimowego utrzymania dróg i ulic wykonano  4 – krotnie  wyjazdy 

piaskarek w celu likwidacji śliskości na jezdniach. 

Posypywanie dróg gminnych  

- Rejon I – 90,0 km/ 7.090,20 zł. 

- Rejon II – 66,1 km/ 5.023,60 zł.  
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2. W dniu 20.01.2015 roku  wykonano remont nieprzejezdnego odcinka 

drogi gruntowej ( ok. 100m) w miejscowości Ślepowron (przy granicy z 

miastem,  ul. Zachodnią)  

3. W przygotowaniu są  projekty na realizację zadań związanych z 

funduszami sołeckimi. 

 

  

 

III. Sprawy bieżące   

 

1. W dniu 14 stycznia 2015 roku została podpisana umowa na usługę 

polegającą na odłowieniu i transporcie do schroniska bezpańskich psów i 

kotów z terenu Gminy Wolanów z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym 

PERRO Marzena Golańska z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Umowa 

została podpisana na kwotę 26.568,00 zł. 

2. Do 30 stycznia br. jest termin składania wniosków do FOGR-u. 

Przygotowywany jest wniosek na drogę Wawrzyszów – Dzika Niwa. 

Dokumentacja jest z 2010 roku. 

3. W związku z opracowaną koncepcją budowy sieci sanitarnej na terenie 

gminy Wolanów – w dniu 20 stycznia 2015 roku odbyło się w 

Wodociągach Miejskich w Radomiu spotkanie na temat odbioru ścieków 

z terenu gminy Wolanów dotyczy wschodniej strony gminy). Podczas 

spotkania ustalono, że przeanalizowaniu przedstawionej koncepcji 

etapowania budowy kanalizacji na terenie gminy Wolanów, Wodociągi 

Miejskie podejmą decyzję na temat docelowego odbierania ścieków z 

naszego terenu. Wstępnie rozważany jest wariant od ul. Hodowlanej (dla 

gminy najkorzystniejszy) – problemem jest strefa ekonomiczna na tym 

obszarze. Drugi wariant – ul. Wapienna, przy Areszcie Śledczym w 

Radomiu, albo przedłużenie kanalizacji przy ul. Kierzkowskiej. 

4. W dniu 19 stycznia 2015 roku wpłynęło pismo o uzupełnienie wniosku o 

płatność Budowa tras Nordic Walking przez dostarczenie zgłoszenia na 

zamontowanie tablic i znaków kierunkowych oraz dostarczenie zgody 

właścicieli gruntów na umieszczenie w terenie tablic i znaków 

kierunkowych. Takich zgłoszeń i zgody właścicieli gruntów nie ma, 

pomimo, że tablice umieszczone są na naszym gruncie, a znaki 

kierunkowe w większości na słupach energetycznych, drzewach, 

kamieniach. Istnieje więc zagrożenie, że możemy nie otrzymać tych 

pieniędzy – 23.920,00 zł. Będziemy wszystko robić, żeby to załatwić. We 
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wtorek będę w Warszawie, w związku z czym będę rozmawiał w tej 

sprawie. 

5. Do poprawy przyszedł również wniosek „Wolanianki na start”. Okazuje 

się, ze jest to już trzeci wniosek. Dwa poprzednie wnioski były również 

przesłane do poprawy, jednak nie zostały poprawione i automatycznie nie 

zostały rozpatrzone. Projekt został teraz poprawiony i złożony w Urzędzie 

Marszałkowskim. Termin realizacji projektu jest bardzo krótki, bo do 30 

marca br. Umowa jeszcze nie została podpisana. 

6. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mniszku – termin składania 

wniosków mija 15 lutego  2015 roku. 

7. Wymiana okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie – 

przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.     

 


