Ad. 5 porządku obrad sesji
Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie miedzy sesjami
za okres od dnia 29 stycznia 2016 do dnia 4 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 lutym sprzęt odśnieżający wysłany był na drogi
naszej gminy jeden raz w dniu 11 b.r.
Na części I sprzęt odśnieżający pracował przez 12,5 h.
Na części II sprzęt odśnieżający pracował przez 11,5 h.
Bieżące koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg w ww. okresie
wynoszą:
na Cz. I – 1.250,00 zł.
na Cz. II – 1.150,00 zł.
Łączne koszty zimowego utrzymania dróg w roku 2016 wynoszą
38.478,00 zł.

Inwestycje
1. W dniu 1 marca do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych został przesłany elektronicznie wniosek na termomodernizację
budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną Działanie 42. Efektywność energetyczna. Typ projektów:
Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej.
Projekt obejmuje: instalację solarów, termomodernizację budynku, oraz
wymianę stolarki okiennej.

Sprawy bieżące

1. W związku z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz.195), Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wolanowie informuje, że zgodnie z art. 49 w/w ustawy
wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy
trwający od 01 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. będą przyjmowane w
wersji papierowej i elektronicznej od dnia 01 kwietnia 2016r.
Osoby, które złożą wnioski w terminie od 01 kwietnia 2016r. do 30 czerwca
2016r. otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 01 kwietnia 2016r.
Wnioski złożone po 30.06.2016 roku będą rozpatrywane od dnia złożenia
wniosku.
Powyższa ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w
ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w
wysokości 500zł. miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od
dochodu.
Rodziny, w których dochód nie przekracza 800zł netto na osobę lub 1200zł.
netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – świadczenie
wychowawcze otrzymają również na pierwsze dziecko. W Gminie
Wolanów realizatorem w/w ustawy będzie Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wolanowie.
W związku z powyższym w dzisiejszym porządku obrad sesji znajduje się
projekt uchwały w sprawie wyznaczenia GOPS w Wolanowie do realizacji
ww. zadania.
Szczegółowe informacje dotyczące ustawy o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci są umieszczone na stronie internetowej Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej (www.gopswolanow.naszbip.pl).
2. W ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla mieszkańców Gminy Wolanów od dnia 02
lutego 2016 roku do 20 grudnia 2016 roku Radca Prawny udziela
bezpłatnych porad w budynku urzędu Gminy – parter pokój nr 3.
Harmonogram zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy
Wolanów. Przyjmuje we wtorki od 16.00 – 19.00
3. „Wspólnie Bezpieczniej" – to temat debaty społecznej, która odbyła się w
dniu 17 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów.
W spotkaniu udział wzięli m. in. Komendant Miejski Policji insp. Karol
Szwalbe, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu nadkom.
Witold Krawczyk, oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
bryg. Paweł Frysztak. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych
2

min. Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Radomiu Krzysztof Murawski, Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała,
doradca Starosty Radomskiego Krzysztof Górak. W debacie uczestniczyli
także dyrektorzy szkół, instytucji, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.
Ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Wolanów przedstawił I
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu nadkom. Witold
Krawczyk. Na zakończenie prezentacji, zastały omówione zasady
funkcjonowania „Map Zagrożeń”. W kolejnej części debaty uczestnicy
mogli zadawać pytania, oraz przedstawić swoje spostrzeżenia i uwagi na
temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Pytania były z różnych dziedzin i
obszarów. Główną tematyką było utworzenie na terenie gminy Wolanów
posterunku policji. Na wszystkie pytania przedstawiciele policji jak i
samorządowcy udzielili odpowiedzi.
Bryg. Paweł Frysztak Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w
Radomiu przypomniał uczestnikom debaty o prowadzonej akcji
profilaktycznej „Nie dla czadu” i skutkach wypalania traw w okresie
wiosennym. Każdy z uczestników otrzymał do wypełnienia anonimową
ankietę, w której mógł wyrazić swoje zdanie na temat bezpieczeństwa w
okolicy której mieszka oraz na temat tworzonych map zagrożeń.
4. Oczyszczalnie przydomowe – w dniu 21 lutego w Urzędzie Gminy Wolanów
odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli firmy Projektowej z
radnymi oraz z sołtysami na temat budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków w gminie Wolanów. Projekt przewiduje dofinansowanie od 70% do
90% kosztów budowy oczyszczalni, pozostałe 10% - 30% stanowi wkład
środków własnych. Według wstępnych szacunków, koszt budowy jednej
przydomowej oczyszczalni ścieków będzie wynosił ok. 12 – 14 tys. zł.
Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie opinii określającej
warunki geologiczne danego terenu, na którym zostanie zbudowana
przydomowa oczyszczalnia ścieków. Koszt wydania powyższej opinii
opiewa na kwotę 380,00 zł. i jest to koszt poniesiony przez mieszkańca.
Organizacją przeprowadzenia badań zajmie się firma projektowa
W związku z powyższym, osoby zainteresowane przystąpieniem do
projektu winny złożyć pisemne oświadczenie o przystąpieniu do programu.
Wkład własny mieszkańców wynosił będzie 10% - 30% kosztów
całkowitych.
Zgłoszenia można dokonywać osobiście w Urzędzie Gminy Wolanów.
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Gmina będzie mogła złożyć wniosek o dofinansowanie , jeżeli do programu
przystąpi i zawrze z Gminą umowę minimum 100 chętnych do
wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków.
UWAGA!
O dofinansowanie nie będą mogli ubiegać się właściciele posesji położonych
na obszarach skanalizowanych i dla których planowana jest budowa sieci
kanalizacyjnej.

6. Od dnia 1 lutego do dnia 12 lutego w czasie ferii zimowych Gminne Centrum
Kultury w Wolanowie organizowało szereg zajęć dla dzieci i młodzieży,
które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
7. Zapraszam na popołudnie artystyczne z okazji Dnia Kobiet w dniu 6 marca
2016 roku na godz. 16.00 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Wolanowie przy ul. Kolejowej 17.W programie wystąpi Rzeczpospolita
Babska z bogatym repertuarem.
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