Ad. 5 porządku obrad sesji
Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie miedzy sesjami Rady
za okres od dnia 17 lipca 2015 roku do dnia 24 września 2015 roku
W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy:

1. Oświata
Wykonano elewację zewnętrzna Publicznej Szkoły Podstawowej w
Mniszku oraz drobnych naprawach w łazienkach.
W Sławnie zamontowano podwyższone piłkochwyty, które zakończą
skłócenia w tamtejszym środowisku lokalnym.
Uzupełniono ubytki na boisku w płycie sztucznej nawierzchni.
Została również poszerzona brama wjazdowa oraz wykonano zadaszenie na
rowery.
W szkole w Wolanowie wykonano remonty łazienek.
2. Problem bezpańskich psów
Do tej pory wydano 40.000 zł. na odławianie bezpańskich psów, do
wykorzystania w budżecie gminy pozostała kwota 1.200 zł.
3. Drogi
1)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Wawrzyszów.
Przetarg ogłoszono w dniu 03.07.2015r
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.07.2015r
Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w dniu 28.07.2015r
Podpisano umowę z wykonawcą robót tj. firmą STRABAG w dniu
13.08.2015r
Termin realizacji zadania został określony na dwa miesiące od dnia
podpisania umowy.
Do postępowania przetargowego przystąpiło ośmiu oferentów:
1. TRAKT – 387.129,30

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2)

DROGBUD – 434.008,92
INTERBUD – 448,008,09
PRDM –Chybice – 368.782,61
STRABAG – 354.963,61
ZYKO – DRÓG – 451.470,44
BUDROMOST - 393.600,10
PRD ZASKÓRSKI – 417.169,35
Kosztorys inwestorski szacował koszt robót w wysokości 513.680,37

W dniu 19.08.2015r został ogłoszony przetarg na wykonanie modernizacji
nawierzchni dróg gminnych poprzez wykonanie podbudów z destruktu
asfaltowego i powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami
bazaltowymi. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg w Kowali
Duszocinie – 450mb, Bieniędzicach – 1150mb, Młodocinie Większym –
800mb, Wolanowie – 200mb.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.09.2015r.
Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów:
1) ZYKO-DRÓG – 580.087,18
2) PERFEKT – 589.999,99zł
Na realizację zadania obecnie w budżecie gminy zaplanowano
410.000,00zł. w celu zrealizowania zadania należy zwiększyć środki o
minimum 170.087,18zł plus koszty inspektora nadzoru.

3)

Po zrealizowaniu zadania „Utwardzenie placu przed Kościołem w
Sławnie” okazało się, że powierzchnia placu wynosi 787m2 a nie 860m2
jak określone było w projekcie oraz zawartej umowie. Po dokonaniu
obmiarów został sporządzony kosztorys powykonawczy i niniejsze
zadanie zostało rozliczone zgodnie z wykonanymi elementami robót.
Końcowy koszt wykonania przedmiotu umowy wyniósł 53.018,41zł.

4)

W dniu 05.08.2015r został rozstrzygnięty przetarg na dowozy dzieci do
szkół. Do przetargu przystąpiło trzech oferentów tj.
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- Usługi Transportowe Lidia Dzik za ogólną kwotę zamówienia
517.860,71zł
- Usługi Przewozowe Osób Janusz Walkiewicz za ogólną kwotę
zamówienia 514.054,19
- PKS Radom za ogólną kwotę zamówienia 423.467,26zł
W wyniku dokonania oceny złożonych ofert na wykonawcę zadania
został wybrany PKS Radom.

5)

Zostały zakończone prace związane z wykonaniem zjazdu z drogi
krajowej nr 12 w miejscowości Mniszek do działki nr 616. Koszt
wykonania niniejszego zjazdu wynosi 24.000,00zł

6)

Bieżące utrzymanie dróg.
W minionym okresie wykonano takie prace jak:
- uzupełnienie brakującego oznakowania pionowego przy drogach
gminnych
- ustawienie znaków miejscowości wraz z numeracją (Zabłocie,
Wymysłów, Strzałków,
Kolonia Wawrzyszów), pozostała do oznakowania miejscowość
Chruślice.
- wykonano przepusty drogowe w miejscowościach Podlesie, Strzałków,
Kowala Duszocina, Zabłocie,
- dokonano remontów bieżących dróg w miejscowościach: Sławno,
Ślepowroń, Laskowa
Wola, Gawronie, Mniszek w kierunku nowego boiska oraz wzdłuż
budynku remizy i biblioteki.

3

wykonano
nawierzchnie
przystankowych w miejscowości

przy

nowoustawionych

wiatach

Kowala Duszocina i Wawrzyszów z kruszywa oraz kostki brukowej
w Mniszku.
- wykonano czyszczenie rowów i przepustów drogowych w miejscowości
Bieniędzice,
- wykonano zjazd o nawierzchni asfaltowej do Szkoły podstawowej
w Bieniędzicach.
4 Boisko wielofunkcyjne
W dniu 22 września nastąpił odbiór powyższej inwestycji. Koszt
całkowity z oświetleniem oraz monitoringiem wynosi – 699.300,00 zł. Czekamy
na podpisanie umowy z Ministerstwem Sportu.
5. Dotacje na zrealizowane zadania (drogi) w 2008 roku oraz hala sportowa.
Otrzymaliśmy informację z PROW o możliwości zwrotu części kosztów
poniesionych na halę sportową oraz na drogi na wnioski złożone w 2008 roku.
Drogi zostały wykonane, wnioski złożone, natomiast brak było wówczas
jakiejkolwiek dotacji.
6. Sprawy bieżące
1. W dniu 2 września 2015 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony
na „Dostawę oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Urzędu
Gminy Wolanów w sezonie grzewczym 2015/2016. Termin otwarcia ofert
upłynął w dniu 9 września o godz. 9.00. Wpłynęły dwie oferty;
1) KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36, Radom z ceną ofertową
brutto – 43.560,00 zł.
2) TERM-OIL Sp z o.o. ul. Ofiar Firleja 7, Radom z ceną ofertową brutto
42.900,00 zł.
2. Rolnicy którzy ponieśli szkody w wyniku oddziaływania niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego w postaci gradobicia i huraganowego wiatru,
który nawiedził teren Gminy Wolanów w dniu 19 lipca br. mogli składać
wnioski o oszacowanie szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31
lipca 2015 r. Warunkiem szacowania szkód było stwierdzenie strat
powyżej 30% w średniej rocznej produkcji rolnej lub powyżej 1050 zł w
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odniesieniu do pojedynczego środka trwałego w danym gospodarstwie.
Powierzchnia wpisywanych upraw we wniosek musiałaby być zgodna z
wnioskiem o dopłaty bezpośrednie. Stan zwierząt należało przyjąć na
początek roku kalendarzowego.
Wpłynęło 160 wniosków, z czego 130 zostało zakwalifikowanych,
natomiast 30 nie spełniało wymaganych kryteriów. Na dzień dzisiejszy
nie został uruchomiony żaden program rządowy w ww. zakresie. Na
podstawie protokołu rolnicy mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny.
3. W wyniku ww. zjawiska uruchomiona została również pomoc dla
mieszkańców, których budynki mieszkalne zostały uszkodzone.
Objęte pomocą zostało 28 gospodarstw. Ze środków własnych
budżetu Gminy wydatkowano kwotę – 12.200,00 zł, ze środków
Wojewody Mazowieckiego została przyznana kwota – 72.000,00 zł.
4. Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem Nr 913 z dnia 2 września 2015r.
zatwierdził Terenową Komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły
szkody spowodowane przez suszę. Rolnicy zostali poinformowani w
sposób zwyczajowo przyjęty o możliwości składania
wniosków
dotyczących oszacowania szkód. W wyznaczonym terminie wpłynęło 58
wniosków. Terenowa Komisja ds. szacowania szkód przeprowadziła
lustrację w gospodarstwach rolnych. Szacowanie szkód dotyczyło
głównie: roślin okopowych, łąk i pastwisk, kukurydzy, roślin
strączkowych a także upraw ogrodniczych oraz tytoniu. Obecnie trwają
prace komisji nad sporządzaniem protokołów szacowania szkód
uprawniające producenta rolnego do złożenia wniosku o pomoc
finansową do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Przedmiotowa pomoc będzie mogła być udzielona jeżeli szkody w
gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej oszacowane
przez komisję wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w
gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech
ostatnich lat poprzedzających rok w którym wystąpiły szkody, albo z
trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym
wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości
produkcji.
5. W sołectwach odbywają się zebrania Wiejskie w sprawie
rozdysponowania funduszu sołeckiego na rok 2016
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