Ad. 5 porządku obrad sesji
Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie miedzy sesjami Rady
za okres od dnia 24 czerwca 2015 roku do dnia 17 lipca 2015 roku
W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy:
I. Drogi – remonty
Zakres zrealizowanych remontów dróg tłuczniem zgodnie z postępowaniem
przetargowym oraz funduszem sołeckim na rok 2015.
STAN NA DZIEŃ 17.07.2015 R

SOŁECTWO

1

2

3

Podlesie

Chruślice

Mniszek

REMONT DRÓG TŁUCZNIEM
ZAKRES ROBÓT
CENA
JEDNOSTKOWA

Tłuczeń frakcji 0/31mm
243,2tony
386,3m x 3m x 0,1m =
115,8m3
115,8 m3 x 2,1t.= 243,2t
10,1 zestawów
samochodowych po 24t
ładowności
Tłuczeń frakcji 0/31mm
227,4tony
361 m x 3m x 0,1m =
108,3m3
108,3m3 x 2,1t.= 227,4t
9,5 zestawów
samochodowych po 24t
ładowności
Tłuczeń frakcji 0/31mm
158,7tony
252m x 3m x 0,1m = 75,6m3
75,6 m3 x 2,1t.= 158,7t
6,6 zestawów
samochodowych po 24t
ładowności

WARTOŚĆ

1158,9 m2 x
10,58zł

12.261,16

1083m2 x 10,58zł

11.458,14

756 m2 x 10,58zł

7.998,48

Nie zrealizowano

W sołectwie Kowalanka zrealizowano zadanie polegające na budowie
altany ogrodowej wraz z wyposażeniem na które wydatkowano kwotę w
wysokości 9.500,00 zł.
Ustawiono wiaty przystankowe w miejscowości Mniszek, Rogowa,
Wawrzyszów (Wygon) oraz Kowala Duszocina. Wartość realizacji zamówienia
wynosi 14.000,00 zł.

II. Inwestycje i przetargi
1. W dniu 3 lipca ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn.
Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Wawrzyszów. Otwarcie ofert
nastąpiło w dniu 17 lipca. Wpłynęło 8 ofert. Najtańszą ofertę przedstawiła
firma STRABAG sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków za cenę
brutto 354.963,08 zł. Najdroższa ofertę przedstawiła firma ZYKO-DRÓG
sp. z o.o. ul. Żelazna 3, 26 – 600 Radom za cenę 451.470,44 zł.
2. W dniu 13 lipca ogłoszony został przetarg nieograniczony pn. „Dowóz
uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016. Otwarcie ofert nastąpi w
dniu 20 lipca.
3. W dniu 16 lipca została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie
przepustu w Mniszku.
III. Sprawy bieżące
1. W związku z niedoborem wody do picia i na potrzeby gospodarcze,
spowodowane warunkami atmosferycznymi i znacznym obciążeniem
sieci wodociągowej, zarządzeniem Nr 55/2015 z dnia 6 lipca 2015
roku wprowadziłem zakaz, podlewania wodą z gminnej sieci
wodociągowej tuneli foliowych, ogródków przydomowych,
działkowych oraz innych terenów zielonych w okresie od 6 lipca
2015r. do odwołania. Z uwagi na wyeksploatowane pompy pracujące
w SUW w Wawrzyszów zachodzi potrzeba zakupu nowych pomp do
ww. stacji. W związku z powyższym przygotowany został projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie, w którym uwzględnione zostały
środki na ww. cel w kwocie 7.700,00 zł. brutto (koszt zakupu dwóch
pomp)

2. Z uwagi na okres wakacyjny trwają urlopy wypoczynkowe
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