Ad. 5 porządku obrad sesji
Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie miedzy sesjami
za okres od dnia 27 listopada do dnia 30 grudnia 2015 roku
W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy:

Bieżące utrzymanie dróg
1. Materiał w postaci tłucznia został rozwieziony na poszczególne odcinki
dróg w miejscowościach
garno – Wyręba, Wolanów, Kolonia
Wawrzyszów, Chruślice (Brzeziny), Zabłocie Górne w ilości 340 ton.
Zostały również zakończone prace z odnowieniem rowów przydrożnych
w miejscowościach: Kolonia Wolanów, Kowala Duszocina, Młodocin
Większy, Garno, Chruślice, Waliny o łącznej długości 2.425 m.
2. Zamontowano również sześć przepustów drogowych w miejscowościach
Garno, Kolonia Wolanów, Kolonia Wawrzyszów, granica obrębów
Sławno – Franciszków.

Oświetlenie
Budowa oświetlenia ulicznego została zakończona. W dniu 16 grudnia 2015
roku dokonano odbioru zadań pn. „budowa oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Wolanów w miejscowościach Bieniędzice, Garno w kierunku
Młodocina, Kowala, Wolanów ul. Młynarskia, Kolonia Wawrzyszów, Zabłocie”

Przetargi
1. W dniu 7 grudnia 2015 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony pn.
„Usługi utrzymania zimowego ulic i dróg na terenie gminy, będących w
zarządzie Zamawiającego.” Termin składania ofert upłynął w dniu 15
grudnia 2015 roku o godz. 9.00. W tym samym dniu nastąpiło otwarcie
ofert. Do przetargu wpłynęło 3 oferty.

Najtańsza oferta została złożona przez firmę Wabik Bernard ul. Młynarska
7, gm. Wolanów za cenę ofertową brutto część I – 76.800,00 zł. oraz na
część II – 60.400,00 zł.
Najdroższa oferta została złożona przez firmę PPUH INTERBBUD sp.
z.o.o. ul. Limanowskiego 154, Radom za cenę ofertową brutto część I –
81.000,00 zł., część II – 64.800,00 zł.
W dniu 16 grudnia został przetarg rozstrzygnięty, umowa została
podpisana w dniu 29 grudnia 2015 roku.

Sprawy bieżące
1. W niedzielę 20 grudnia 2015 r. mieszkańcy gminy spotkali się na placu
przed urzędem na wspólnej wigilii. Składano sobie życzenia oraz łamano
się opłatkiem.
Doniosłej atmosferze towarzyszył świąteczny wystrój placu oraz kolędy
w wykonaniu Zespołu „Wolanianki”, „Zespołu Śpiewaczego
„Bieniędzice” oraz dzieci i młodzieży z Gminnego Centrum Kultury. Na
wszystkich przybyłych gości czekały wigilijne potrawy. Smakowite
zapachy zachęcały do próbowania pierogów, barszczu grzybowego,
racuchów, kompotu z suszu i wielu innych postnych potraw. W
przygotowanie poczęstunku zaangażowały się organizacje pozarządowe
działające na terenie Gminy Wolanów m. in. Koło Gospodyń Wiejskich z
Bieniędzic oraz Stowarzyszenia: „Uniwersytet Trzeciego Wieku”,
„Razem dla Rozwoju”, Rodzin Abstynenckich „Radość”. Było to
pierwsze spotkanie przy opłatku organizowane pod gołym niebem i mamy
nadzieję, że wpisze się na stałe w tradycję Wolanowa.
2. W drodze konkursu na stanowisko dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie został wybrany Pan
Apoloniusz Wręczycki.
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