
Ad. 5 porządku obrad sesji 

 

Sprawozdanie Wójta 

z pracy w okresie miedzy sesjami  

za okres od dnia 31 marca 2016 do dnia 25 kwietnia 2016 roku  

 

 W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy: 

 

Bieżące utrzymanie dróg 

1. W dniu 14 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym 

na zamówienie pn. „Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie 

Gminy Wolanów”. Do przetargu przystąpiło siedem firm. Najdroższą 

ofertę przedstawiła firma Roboty Ziemno- Transportowe Zbigniew 

Budzik  Gulin, gm. Zakrzew oferując kwotę  brutto 332.100,00 zł., 

najtańszą ofertę przedstawiła firma MARK-MAT Marek Osuchowski, 

Przysucha oferując kwotę brutto 156.825,00 zł. Kwota zabezpieczona 

p0rzez zamawiającego wynosi – 207.562,50zł.  

 

2. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na zamówienie „Bieżące 

utrzymanie dróg na ternie Gminy Wolanów”.  

 

3. Wystosowano zapytanie ofertowe na zadanie „Wykaszanie poboczy 

wzdłuż dróg gminnych na terenie gminy Wolanów”  

   

Inwestycje 

1. W dniu 5 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym 

dla zamówienia o nazwie „Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Strzałków”. Wpłynęła jedna oferta od firmy GEOKART-

INTERNATIONAL Spółka z o. o.  35 – 113 Rzeszów ul. Wita Stwosza 

44 na kwotę 134.347,57 zł. W dniu 12 kwietnia zostało unieważnione 

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, że 
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względu na fakt, że złożona oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający 

może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

2. W dniu 11 kwietnia  nastąpiło rozstrzygniecie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zamówienie o nazwie „Budowa oświetlenia 

drogowego w gminie Wolanów. W dniu 19 kwietnia zostały zawarte 

umowy na wykonanie ww. zadań z Przedsiębiorstwem Usługowo-

Handlowym „ELDAR” Zbigniew Kiełek ul. Góralska 17 m. 1, 26 – 600 

Radom (budowa oświetlenia drogowego dla miejscowości: Waliny, 

Mniszek, , Wawrzyszów)   oraz z Firmą Centrum Zaopatrzenia 

Energetyki ELTAST Sp. z o.o. ul. Toruńska 9, 26 – 600 Radom 

(budowa oświetlenia drogowego dla miejscowości: Garno, ul. Leśna, 

Młodocin Większy, Wola Wacławowska) 

 

3. W dniu 12 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony na zamówienie 

pn. „Budowa przedszkola na ok. 150 dzieci w miejscowości Wolanów, ul. 

Kolejowa. Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 18 maja 

2016 roku do godz. 9.00. 

 

Sprawy bieżące  

1. W okresie wiosennym, jak co roku, odnotowuje się wzrost liczby interwencji 

Straży Pożarnej związanych z wypalaniem traw na łąkach, nieużytkach, 

poboczach dróg, nasypach kolejowych i innych terenach zielonych.  

W rzeczywistości wypalanie traw czy ściernisk, wbrew obiegowym 

opiniom, wcale nie poprawia żyzności gleby. Wręcz przeciwnie -

 pozbawienie jej naturalnej pokrywy roślinnej powoduje przyspieszenie jej 

erozji i wyjałowienie, staje się ona bowiem bezbronna wobec działania 

czynników atmosferycznych – promieni słonecznych, wiatru, opadów.  

Proszę o szczególną rozwagę przed przystąpieniem do prac porządkowych i 

pielęgnacyjnych na Państwa nieruchomościach.  
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2. Została przedstawiona informacja dotycząca „Światowych Dni 

Młodzieży” w dniach 27-31 lipca 2016 roku.  
 

3.  W dniu 15 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert na zadanie publiczne w zakresie 

kultury ludowej pn. Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie 

Wolanów. Wpłynęły dwie oferty.  

 

 

   


