Ad. 5 porządku obrad sesji
Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie miedzy sesjami
za okres od dnia 30 października do dnia 27 listopada 2015 roku
W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy:
Drogi
1. W miesiącu listopadzie został wykonany remont istniejącej poniemieckiej
kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody powierzchniowe z drogi o
nawierzchni betonowej. Zakres robót obejmował wymianę 120 mb
rurociągu krytego oraz odnowienie rowu otwartego na odcinku 100 mb.
Koszt zadania wyniósł 19.114,20 zł. Gmina wystąpiła do Starosty
Powiatu radomskiego o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięcia
w wy. 10.000,00 zł. jest to podyktowane obopólnym interesem Starostwa
jak i Gminy dotyczącym zlikwidowania problemu gromadzenia się wód
na drodze powiatowej oraz gruntach przyległych. Zadanie to zostało
zlecone Spółkom Wodnym w Przysusze.
Bieżące utrzymanie dróg
Materiał w postaci tłucznia jest już zabezpieczony na terenie Gminy Wolanów,
pozostaje jedynie kwestia rozwiezienia na poszczególne odcinki dróg w miarę
poprawy warunków atmosferycznych.

Oświetlenie
Zgodnie z podpisaną umową realizowana jest budowa oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Wolanów. Termin wykonania ww. prac wyznaczony został na
dzień 15 grudnia 2015 roku.

Przetargi
W dniu 27 listopada została podpisana umowa z Firmą Usługi Ekologiczne
Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21, gm. Wolanów na kwotę
716.640,00 zł. na odbieranie i zagospodarowanie (odzysk
lub

unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Wolanów wraz z utworzeniem punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2016 i 2017.
Sprawy bieżące
1. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców budową sieci
gazowej na terenie gminy Wolanów, po rozmowie z przedstawicielami
Spółki Gazowniczej zwróciliśmy się do mieszkańców Gminy Wolanów z
prośbą o wypełnienie ankiet dla Polskiej Spółki Gazownictwa.
Wypełnienie ankiet jest pierwszym krokiem, który pozwoli Spółce
Gazowniczej określić możliwości rozbudowy sieci gazowej na naszym
terenie. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym zobowiązaniem i nie pociąga
skutków prawnych. Ankieta jest dobrowolna i posłuży jedynie rozeznaniu
potrzeb w poszczególnych miejscowościach w zakresie dostawy gazu
ziemnego. Całkowity koszt projektu oraz wykonanie sieci i przyłączy gazu
leży po stronie inwestora tj. Polskiej Spółki Gazownictwa. Odbiorca
zobowiązany będzie do opłaty przyłączeniowej zgodnie z obowiązującą
taryfą ( na dzień dzisiejszy na terenie miasta Radomia opłata dla odbiorcy
indywidualnego wynosi brutto 2.400 złotych).
W celu ułatwienia załatwienia sprawy, wypełnione ankiety można składać u
sołtysów lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Wolanów, ul. Radomska Nr
20 (pokój nr 14 I piętro), w godzinach urzędowania do dnia 31.03.2016r.
W wyniku porozumienia wypełnione ankiety zbiera Urząd Gminy i w
ustalonym terminie przekaże komplet do Spółki Gazowniczej.

2. W minionym miesiącu zrealizowano również zadanie realizowane w
ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Strzałków i Franciszków dotyczące
wykonania ogrodzenia placu zabaw. W Strzałkowie wykonano 55mb
ogrodzenia wraz z podmurówką oraz bramą wjazdową i furtką wejściową.
Wartość zadania wyniosła 7.995,00 zł. Ogrodzenie placu zabawa we
Franciszkowie wykonano na dł. 62 mb. oraz bramy wjazdowej. Łączna
wartość zadania wyniosła 6.000,00 zł.
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3. Przystanek w Mniszku – po rozmowie z przedstawicielem Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
ustawiony został znak –
przystanek na żądanie na działce gminnej. Tak nam zasugerowali,
ponieważ postawienie znaku przy drodze krajowej skutkowałoby odmową
wydania pozwolenia na ustawienie ww. znaku.

4. W sołectwie Rogowa w nocy z 19/20 listopada dokonano kradzieży
62 przęseł ogrodzenia placu zabaw. Prowadzono jest w tej sprawie
śledztwo przez Komisariat Policji w Zakrzewie.
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