Ad. 5 porządku obrad sesji
Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie miedzy sesjami
za okres od dnia 4 marca 2016 do dnia 31 marca 2016 roku
W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy:

Bieżące utrzymanie dróg
1. W ramach zimowego utrzymania dróg będących w zarządzie Gminy
Wolanów, w miesiącu marcu sprzęt odśnieżający wysłany był na drogi
naszej gminy jeden raz.
Na części I sprzęt odśnieżający pracował przez 1,5 h. i posypanych
zostało 38 km dróg.
Na części II posypanych zostało 27 km dróg.
Bieżące koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg w ww. okresie
wynoszą:
na Cz. 1-3.114,00 zł.
na Cz. II - 2.052,00 zł.
Łączne koszty zimowego utrzymania dróg w roku 2016 wynoszą
43.644,00 zł. ’
2. W dniu 30.03.2016r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na
wykonanie remontów dróg gminnych poprzez nawiezienie i rozgarnięcie
tłucznia kamiennego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę tłucznia
w ogólnej ilości 3000ton. Na realizację zadania została zaplanowana
kwota w wysokości 94.363,00zł w ramach funduszy sołeckich oraz
kwota w wysokości
108.000,00zł. Łącznie planuje się kwotę w
wysokości 202.363,00zł. Zakres robót obejmuje dostawę tłucznia jego
rozgarnięcie oraz wałowanie. W przedmiotowym postępowaniu zostało
również zapewnione niwelowanie dróg równiarką w ciągu roku
kalendarzowego. Dokonując analizy zapotrzebowania na remonty dróg
zostało zaplanowane wykonanie remontów niektórych odcinków dróg
poprzez nawiezienie tłucznia pozyskanego z recyklingu gruzu
betonowego. Gróz betonowy zostanie wykorzystany na drogi gdzie
wymagane jest ustabilizowanie podłoża ze względu na zły stan dróg i
zaniżenie terenu. Koszty wykonania remontów dróg w tej technologii
pozwolą na zmniejszenie kosztów remontu do około 50% wartości robót
w stosunku do dostawy kruszywa kamiennego. Pozwoli to na wykonanie

remontów w większym zakresie. Rozliczenie dostarczanego kruszywa
będzie się odbywało na podstawie dokumentu WZ.

Inwestycje
1. W dniu 25 marca nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w gminie Wolanów dla
miejscowości : Gamo (ul. Leśna), Młodocin Większy, Waliny, Mniszek,
Wola Wacławowska, Wawrzyszów”. Do przetargu wpłynęło 6 ofert.
Komisja przetargowa jest w trakcie sprawdzania ofert.
2. W dniu 23 marca ogłoszony został przetarg nieograniczony na
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkow”.
Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 05.04.2016 roku do
godz. 9.00.
3. W dniu 16.03.2016r. przekazano zaproszenia do złożenia ofert dotyczące
wykonania usługi polegającej na demontażu oraz
odbiorze
zdemontowanych wcześniej wyrobów zawierających azbest z
nieruchomości położonych na terenie gminy Wolanów wraz z ich
zabezpieczeniem, transportem i unieszkodliwieniem, do następujących
firm:
1. ZGK “GRONEKO” Mikorzynl9, 87-732 Lubanie;
2. Tonsmeier Wschód Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom;
3. Środowisko i Innowacje Sp z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 30.03.2016r. do godz. 9.00
W wyniku weryfikacji złożonych ofert najtańsza okazała się firma Tonsmeier
Wschód Sp. z o.o. , ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom, która zaoferowała cenę
brutto 63.049,81zł.; Natomiast najdroższą ofertę przedstawiła firma ZGK
“GRONEKO” Mikorzynl9, 87-732 Lubanie oferując cenę brutto 67.620,29 zł.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy wpłynęło 61 wniosków od
mieszkańców z terenu Gminy Wolanów. Planowana ilość wyrobów azbestowych
przewidziana do utylizacji w 2016r. zgodnie ze złożonymi wnioskami wynosi:
2

- do demontażu i utylizacji - 23,68 Mg
- do odbioru i utylizacji - 154,70 Mg
Sprawy bieżące
1. Z okazji Dnia Kobiet 6 marca w niedzielne popołudnie w ZSO - PSP i
PG w Wolanowie, mieszkańcy gminy licznie się zgromadzili, aby
wspólnie uczcić to święto. Blok artystyczny rozpoczęła gwiazda wieczoru
- zespół "Babska Rzeczpospolita", czyli grupa "pozytywnie zakręconych"
kobiet z Klwowa, które śpiewem i tańcem przenosiły nas w różne zakątki
świata. Nie zabrakło upominków w postaci tulipanów oraz słodkiego
poczęstunku. Program artystyczny przygotowali także uczniowie PG w
Wolanowie pod okiem nauczycielek - Anny Klusek i Agnieszki Wlazło.
Nie zabrakło także śmiesznych konkursów, do których zaproszono męską
część widowni - panowie musieli zgadywać, do czego służą tajne
narzędzia kobiet - m.in. lokówka do włosów, depilator czy zalotka do
rzęs.

2. Dzień Sołtysa to święto coraz popularniejsze w środowiskach wiejskich.
Sposoby jego obchodzenia są bardzo różne, w zależności od tradycji na
danym terenie oraz od przyjętych zwyczajów. W bieżącym roku w tym
dniu, spotkaliśmy się z sołtysami, by wspólnie uczcić to święto.
Rozmawialiśmy o sprawach gospodarczych dotyczących Gminy
Wolanów.

3. W dniu 23 marca został ogłoszony konkurs na zadanie publiczne pn.
„Upowszechnianie i Rozwój Kultury Ludowej w Gminie Wolanów”.

4. Od 01 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci „500 plus”. W związku z tym zarządzeniem
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie od 01
kwietnia 2016r. Ośrodek czynny będzie: w poniedziałki od godziny
730do godziny 1800. W pozostałe dni tj. od wtorku do piątku od godziny
7j0 do godziny 1530.
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GOPS w Wolanowie jest w pełni gotowy do rozpoczęcia kolejnego
zadania nałożonego na samorząd.
5. Oczyszczalnie przydomowe - W ostatnim czasie wpływały oświadczenia
od mieszkańców gminy Wolanów w sprawie ewentualnego przystąpienia
do projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni”. Łącznie
wpłynęło 51 oświadczeń.
Chruślice - 12, Wymysłów - 16, Kowala Duszocina - 1, Wacławów - 2,
Strzaków - 4, Sławno - 3, Gamo - 2, Slepowron - 1, Kolonia
Wawrzyszów - 1, Kacprowice - 1, Bieniędzice - 1, Franciszków - 5,
Wolanów- 2 .
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