
Ad. 5 porządku obrad sesji 

 

Sprawozdanie Wójta 

z pracy w okresie miedzy sesjami  

za okres od dnia  28 września 2016 do dnia 28 października 2016 roku  

 

 W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy: 

 

Bieżące utrzymanie dróg 

1. Z uwagi na budowę obwodnicy S7 w ciągu drogi krajowej, mieszkańcy 

miejscowości Sławno (Janów) dojeżdżając do drogi krajowej Nr 12 drogą 

gminną Sławno Cerekiew narzekali na zły stan drogi i ciągłe wybijanie  

się dołków. Ponadto odmowa przyznania pomocy na realizację operacji 

pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Sławno – Granica z 

gminą Zakrzew” z powodu braku dostępnych środków finansowych 

wymusiła na nas podjęcie decyzji, co do danego odcinka drogi.  

W związku z powyższym podjąłem decyzję, że najlepszym 

rozwiązaniem będzie położenie  destruktu na części odcinka drogi, ażeby 

poprawić stan nawierzchni na dłuższy czas. 

 

 

Inwestycje, przetargi 

 

1. Korporacja Budowlana „DARCO” z Radomia prace przy budowie 

przedszkola w Wolanowie wykonuje zgodnie z harmonogramem. W 

ostatnim czasie wykonany został strop na drugiej kondygnacji budynku i 

wykonywana jest więźba dachowa.  

 

2. Zakończona została przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji 

Franciszków- Młodocin przez firmę „BUDROMEX RADOM”.  

 

  

3. Wykonany został remont istniejącego przepustu na drodze gminnej w 

miejscowości Ślepowron przez firmę PW ARKADA DELA z Radomia. 

WW. zadanie zostało już odebrane, prace zostały wykonane bez uwag. 
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4. Remont  nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Rogowa i 

Strzałków wykonuje firma ZYKO-DRÓG z Radomia. W dniu 3 

października  podpisana została umowa na wykonanie ww. zadania.  W 

dniu 26 października Wykonawca zgłosił  roboty do odbioru.  

 

 

5. Wykonywane jest utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w 

Strzałkowie w ramach funduszu sołeckiego przez firmę PW ARKADA 

DELA z Radomia.   

  

6. W sołectwie Sławno trwają prace przy zagospodarowaniu placu wokół 

zbiornika wodnego w ramach funduszu sołeckiego przez firmę PW 

ARKADA DELA z Radomia.  

 

7. W Wolanowie trwają prace przy zagospodarowywaniu działki przy 

kompleksie szkolnym. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Robót 

Budowlanych Lewandowski z Przysuchy. Zadanie realizowane jest w 

ramach funduszu sołeckiego. 

  

 

 

Sprawy bieżące  

 

1. Oświetlenie uliczne – zdaniem radnych na terenie gminy Wolanów powinna 

być wyłączona co druga lampa oświetleniowa. Mając powyższe na uwadze 

tak też robimy, niestety są sygnały, żeby świeciły się wszystkie lampy.   

  

2. Budowa  obwodnicy S7 w ciągu drogi krajowej – Obecnie prowadzone są 

rozmowy z przedstawicielami Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce 

w sprawie wykonania przejazdu przez budowaną obwodnicę dla 

mieszkańców Sławna i Wacławowa. Z wstępnych ustaleń wynika, że jest 

akceptacja wykonania tzw. baypasu. Na dzień dzisiejszy z uzyskanych 

informacji wynika, że zostanie wykonany projekt organizacji ruchu i 

przedstawiony do uzgodnień. 
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3.  Z nowym rokiem 2017 planujemy ujednolicenie stawki za wodę równając 

stronę zachodnią ze wschodnią gminy Wolanów.  

 

4. Oczyszczalnie przydomowe – Zwróciłem się do członków Komisji 

Budżetowej na ostatnim posiedzeniu, czy projekty oczyszczalni 

przydomowych będą finansowali mieszkańcy, czy Gmina. Jednogłośnie 

członkowie Komisji opowiedzieli się, żeby projekty sfinansowane zostały ze 

środków budżetu Gminy Wolanów.  

Kompleksowa dokumentacja będzie przygotowywana jeszcze w tym roku, 

po przyjęciu uchwały dotyczącej przystąpienia gminy Wolanów do budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków.   

 


