Ad. 5 porządku obrad sesji
Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie miedzy sesjami
za okres od dnia 30 grudnia 2015 do dnia 29 stycznia 2016 roku
W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy:

Bieżące utrzymanie dróg
1. W ramach zimowego utrzymania dróg będących w zarządzie Gminy
Wolanów, od dnia 1 stycznia 2016 r., sprzęt odśnieżający wysyłany był na
drogi naszej gminy ośmiokrotnie w dniach: 6, 8, 13, 14, 15, 16, 22 i 23
stycznia b.r.
Gmina Wolanów została podzielona na dwie części w ramach zimowego
utrzymania dróg: Cz. I – wschodnia, Cz. II – zachodnia.
Na części I łącznie zostało posypanych 256,6 km dróg, a sprzęt
odśnieżający pracował przez 15,0 h.
Na części II łącznie zostało posypanych 173,2 km dróg, a sprzęt
odśnieżający pracował przez 14,0 h.
Bieżące koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg wynoszą
na Cz I – 21 514,80 zł (z zaplanowanych na cały 2016r – 76 800 zł) oraz
na Cz II – 14 563,20 (z zaplanowanych na cały 2016r – 60 400 zł).

Inwestycje
1. W ramach programów pomocy zostały złożone dwa wnioski o
dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Na przebudowę drogi gminnej relacji: Sławno – granica z gminą Zakrzew
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
oraz na przebudowę drogi gminnej relacji: Franciszków – Młodocin
Większy w ramach programu: budowa i modernizacja dróg dojazdowych
do gruntów rolnych.
2. Opracowanie dokumentację na termomodernizację budynku Zespołu
Szkół Ogólnokształcących. Dokumentacja ma służyć do złożenia wniosku
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV Przejście na
gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Typ
projektów: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Sprawy bieżące
1. W wyniku zapytania ofertowego został wyłoniony Wykonawca na
wykonanie usługi pn. „ Odławianie i transport do schroniska bezpańskich
psów i kotów do schroniska „BAROS” Maciej Maciej Glijer z
Suchedniowa za cenę ofertową brutto 44.660,00 zł. Usługa dotyczy
odłowienia 33 szt. zwierząt w okresie jednego roku oraz pięciu eutanazji
ślepych miotów.
Z uwagi na fakt, że Wyłoniony Wykonawca świadczył już usługę
odławiania zwierząt w 2015 roku w celu sprawdzenia warunków w jakich
przebywają odłowione zwierzęta pracownicy Urzędu Gminy udali się do
schroniska prowadzonego przez ww. firmę. Na miejscu stwierdzono, że
zwierzęta są przetrzymywane w warunkach prawidłowych, obiekt jest
utrzymany w należytym stanie sanitarnym. W każdym z kojców o wym.
3mx3m znajduje się maksymalnie 2 psy. W osobnym budynku są
wydzielone pomieszczenia dla chorych zwierząt oraz dla szczeniaków.

2. Przypominamy o możliwości wypełniania ankiet dla Polskiej Spółki
Gazownictwa, w związku z zainteresowaniem mieszkańców Gminy
Wolanów budową sieci gazowej na terenie gminy Wolanów. Termin
składania ww. ankiet ustalony został do dnia 31.03.2016 roku. W związku
z czym Proszę Państwa sołtysów o rozpropagowanie powyższej
informacji i udostępniania mieszkańcom druków ankiet, które zostaną
rozdane po sesji Rady Gminy.

3. Informuję, że właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy
Wolanów mogą składać wnioski o usunięcie wyrobów zawierających
azbest w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pt. „Usuwanie
i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.
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Dotacja przeznaczona jest na usunięcie wyrobów i materiałów
zawierających azbest z terenu gminy. Dofinansowanie obejmuje
demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych. Dotacja nie
obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.
Właściciele nieruchomości, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie za
pośrednictwem Urzędu Gminy Wolanów powinni złożyć wypełniony
wniosek wraz z załącznikami. Koniecznym załącznikiem w przypadku
rozbiórki budynku lub wymiany pokrycia dachowego jest uzyskanie
pozwolenia od Starosty Radomskiego. Wnioski złożone do 12 lutego
zostaną uwzględnione w tegorocznym dofinansowaniu.
4. Od dnia 1 lutego 2016 roku Poradnia Rehabilitacji w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolanowie będzie czynna w
godzinach 8.00 – 18.00

5. Oczyszczalnie przydomowe

6. Komisariat Policji
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