
Ad. 5 porządku obrad sesji

Sprawozdanie Wójta 
z pracy w okresie miedzy sesjami 

za okres od dnia 15 czerwca 2016 do dnia 27 września 2016 roku

W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy:

Bieżące utrzymanie dróg

1. W drugiej połowie czerwca w ramach bieżącego utrzymania dróg na drogi 
gminne nawieziono łącznie 950 ton kruszywa (gruzu betonowego) frakcji 
0/63 wraz z rozrównaniem i uwałowaniem w ramach poprawy 
nawierzchni dróg gruntowych.

2. W ostatnim czasie zakończono drugie koszenie poboczy i rowów dróg 
gminnych na terenie gminy Wolanów przez firmę F.H.U. „ARTMAR”
ul. Kościuszki 88, 26-120 Bliżyn.

Inwestycje, przetargi

1. W dniu 8 lipca ogłoszony został przetarg nieograniczony na „Dowóz 
uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017”. Do terminu składania 
ofert tj. do dnia 25 lipca wpłynęły trzy oferty:
Oferta Nr 1 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w 
Radomiu Sp. z o.o. ul. Słowackiego 6, 26 -  640 Skaryszew.
część I -  169.473,81 zł., 
część II -  70.579,87 zł., 
część III -  103.635,29 zł.

Oferta Nr 2 ~ Usługi Transportowe Lidia Dzik ul. Opoczyńska 35, 26 
-  625 Wolanów
części -  174.835,Olzł. 
część II -  106343,95 zł. 
część III-  133.977,99 zł.



Oferta Nr 3 -  Usługi Przewozowe Osób Janusz Walkiewicz Sławno 
17, 26-625  Wolanów
części -  184.663,90 zł. 
część II -  105.666,60 zł. 
część III -  158.123,94 zł.

2. W dniu 20 lipca ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. 
Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Franciszków- Młodocin. 
Do terminu składania ofert tj. do dnia 4 sierpnia wpłynęło 6 ofert. 
Najtańsza oferta z ceną ofertową brutto 348.414,57 zł; wpłynęła od 
firmy „BUDROMEX RADOM” Emilia Podsiadła; ul. Wolanowska 228; 
26-600 Radom, najdroższa oferta PPUH „INTERBUD” Sp. z o.o.; ul. 
Limanowskiego 154; 26-600 Radom z ceną ofertową brutto: - 562.981,75 
zł;

3. W dniu 21 lipca wszczęto postępowanie dotyczące Remontu istniejącego 
przepustu na drodze gminnej w miejscowości Ślepowron. Wpłynęła 1 
oferta na kwotę brutto 30.000,00 zł. złożona przez firmę PW ARKADA 
DELA Emil Dygas, ul. Kalińska 6/6A, 26 -  600 Radom.

W dniu 19 sierpnia wszczęto postępowanie dotyczące Remontu 
nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Rogowa i Strzałków 
gmina Wolanów. W dniu 5 września nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 
3 oferty. Najdroższa oferta z kwotą brutto 250.995,03 zł. wpłynęła od 
firmy PPUH INTERBUD ul. Limanowskiego 154, Radom. Najtańsza 
oferta z kwotą brutto 198.446,54 zł. złożyła firma ZYKO-DRÓG ul. 
Żelazna 3, Radom. W dniu 26 września nastąpiło rozstrzygnięcie ww. 
przetargu.

5. W dniu 5 września ogłoszony został przetarg na „Dostawę oleju 
opałowego lekkiego na cele grzewcze do Urzędu Gminy Wolanów w 
sezonie grzewczym 2016/2017”. Do terminu składania ofert tj. do dnia 
13 września wpłynęły 3 oferty. Najtańszą ofertę z ceną brutto 39.105,00 z. 
przedstawiła firma PETROJET Sp z o. o. Kieszek 52, 26 -  670 Pionki, 
najdroższa oferta na kwotę brutto 42.416,55 zł. wpłynęła od firmy „TER- 
TRANS” Michał Pajdziński, Grabina 2, 26 -  640 Skaryszew.

2



6. Demontaż i utylizacje wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Wolanów dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w 
kwocie 50.554,79 zł.

7. Opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania 
pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałko w”, 
firmą Usługi Projektowo - Inwestycyjne Ewa Olęder.

8. Opracowywane są dokumentacje projektowo -  kosztorysowe dla zadania 
pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kowala 
Duszocina, Strzałków, Wymysłów gm. Wolanów”, przez firmę Usługi 
Projektowo -  Inwestycyjne Ewa Olęder Radom, ul. Zapolskiej 15.

r

9. W związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 maja 2016 roku przyznano 
środki w wys. 50.555,00 zł. na dofinansowanie zadania” Demontaż i 
utylizacja wyrobów zawierających azbest z temu gminy Wolanów”.

10. Budowa oświetlenia drogowego w gminie Wolanów została zakończona. 
Wybudowane zostały odcinki w miejscowościach: Gamo ul. Leśna, 
Młodocin Większy, Waliny, Mniszek, Wola Wacławowska oraz 
Wawrzyszów.

11. Korporacja Budowlana „DARCO” ul. Garbarska 53, 26-600 Radom
pod koniec czerwca przejęła plac budowy. Prace wykonywane są zgodnie 
z harmonogramem. W ostatnim czasie wykonane zostały stropy na 
pierwszej kondygnacji.

Sprawy bieżące

1. Droga gminna relacji Sławno -  Cerekiew. W dniu 9 sierpnia 2016 r. 
wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie z informacją o odmowie przyznania 
pomocy na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 
351216W relacji Sławno -  Granica z gminą Zakrzew” z powodu braku 
dostępnych środków finansowych. Zostaliśmy poinformowani, że 
operacja znajduje się na liście operacji zakwalifikowanych do 
współfinansowania, natomiast nie mieści się w limicie środków dla 
województwa mazowieckiego. Przypomnę, że wniosek został złożony w 
dniu 11 stycznia 2016 r. na kwotę 1.277.329 zł.
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2. Realizacja funduszu sołeckiego w ostatnich trzech miesiącach została w 
dużej mierze wykonana. Do zrealizowania pozostały jedynie pojedyncze 
zadania.

3. Na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie z dniem 1 
września 2016 roku powołany został Pan Dariusz Myśliwiec. Posiadający 
doświadczenie na tym stanowisku. W ostatnim czasie pełnił funkcję 
zastępcy dyrektora Kuratorium Oświaty w Radomiu.

4. Program Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 2016-2023.
Wymóg opracowania Programu Rewitalizacji (PR) wynika wprost z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO 
WM 2014-2020. Podjęcie przez Radę Gminy Wolanów uchwały w 
sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji na lata 
2016-2023 jest warunkiem koniecznym do aplikowania o dofinansowanie 
inicjatyw ze środków Unii Europejskiej. Program Rewitalizacji jest 
dokumentem wyznaczającym cele i kierunki kompleksowej odnowy na 
płaszczyznach: gospodarczej, przestrzennej i społecznej dla Gminy 
wyznaczonych do objęcia procesem rewitalizacji. Kompleksowość 
działań rewitalizacyjnych ma na celu zapewnienie rozwoju 
zdegradowanych obszarów wymagających odnowienia. Program będzie 
stanowił formalną podstawę ubiegania się przez różnych beneficjentów o 
dofinansowanie środkami finansowymi UE projektów w ramach 
rewitalizacji na terenie gminy.

Na potrzeby opracowania PR zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe, 
na które odpowiedziało 11 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma: Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska; ul. Nowy Świat 
10a/15, 60-583 Poznań, na kwotę 11.300,00 zł, uzyskując tym samym 
max. 100 pkt (kryterium cena: 85pkt i kryterium doświadczenie 15 pkt).

Najdroższą ofertę złożyła firma NBC CONSULTING spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością ul. Astrów 10, 40-045 Katowice na 
kwotę 57 810,00, uzyskując 16,6 pkt.
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5. Komisje stałe Rady Gminy Wolanów zawnioskowały o odłożenie 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów na rzecz 
Stowarzyszenia „Inicjatywa Młodych -  Kolonia Wawrzyszów”, do czasu 
wyjaśnienia kwestii możliwości wpisania w akcie notarialnym klauzuli, 
że w przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia udział zostanie 
przekazany na rzecz Gminy Wolanów.
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