Ad. 5 porządku obrad sesji
Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie miedzy sesjami Rady
za okres od dnia 12 maja 2015 roku do dnia 24 czerwca 2015 roku
W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy:
I. Drogi – remonty
1. Problematyka projektowania dróg. W miesiącu kwietniu wpłynęły do
Urzędu Gminy decyzje Starosty Radomskiego wnoszące sprzeciw
wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie dróg w m.
Kowala Duszocina oraz Bieniędzicach. W obydwu przypadkach odmowa
została uzasadniona koniecznością wykonania przebudowy drogi, a nie
jak wnioskowano w zgłoszeniu robót o wykonanie prac w ramach
remontu. Obecnie duży nacisk kładziony jest na planowanie i
wykonywanie robót związanych z odwodnieniem dróg. W obydwu
przypadkach brak jest prawa do dysponowania gruntem na cele
budowlane – zbyt wąska szerokość pasa drogowego. W miesiącu maju
zostały przeprowadzone rozmowy oraz spotkanie z projektantem branży
drogowej w celu ustalenia możliwości wykonania projektów dróg zgodnie
z podjętą uchwałą Rady Gminy. Zostały przeanalizowane odcinki dróg w
miejscowościach:
Kowala
Duszocina,
Chruślice,
Bieniędzice,
Wawrzyszów – Kolonia, Michałów – Żmijków, Podlesie. We wszystkich
analizowanych przypadkach szerokość pasa drogowego nie pozwala na
zaprojektowanie dróg. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szerokość
pasa drogowego powinien wynosić min. 9 mb. (5mb nawierzchnia
asfaltowa, 2x po 0,75mb pobocza, 2,5 mb. odwodnienie nawierzchni
drogi –rów). Na dzień dzisiejszy projektant zobowiązał się do ustalenia
minimalnej szerokości pasa działek prywatnych, które należałoby
pozyskać pod drogę. Najlepszym rozwiązaniem byłoby nieodpłatne
pozyskanie gruntu. Generowałoby to jedynie koszty podziału działek oraz
sporządzenie aktów notarialnych. Po określeniu wielkości koniecznych
gruntów do pozyskania zostaną przeprowadzone rozmowy z
właścicielami nieruchomości.
2. Dofinansowanie do drogi powiatowej. Zarząd przychylił się do mojej
propozycji dotyczącej wykonania w całości modernizacji drogi
powiatowej Mniszek –Łaziska – Orońsko pod warunkiem zwiększenia
środków finansowych przez Gminę o kwotę 100.000,00 zł. Po

zatwierdzeniu przez Radę i wprowadzeniu środków w kwocie 300.000,00
zł. podpisana zostanie umowa na wykonanie całego odcinka drogi.
3. Otrzymaliśmy informację od arszałka Województwa Mazowieckiego
potwierdzającą otrzymanie środków z FOGR-u w wysokości 100.000,00
zł. na odcinek drogi w miejscowości Kolonia Wawrzyszów. Po
wprowadzeniu środków do budżetu zostanie ogłoszony przetarg
nieograniczony.
Zakres zrealizowanych remontów dróg tłuczniem zgodnie z postępowaniem
przetargowym oraz funduszem sołeckim na rok 2015.
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SOŁECTWO
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Garno
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Kowala
Duszocina

Młodocin
Większy

Podlesie

REMONT DRÓG TŁUCZNIEM
ZAKRES ROBÓT
CENA
JEDNOSTKOWA
Tłuczeń frakcji 0/31mm
119,7tony
570m2 x 10,58zł
3
190m x 3m x 0,1m = 57m
57m3 x 2,1t.= 119,7t
190mb
5 zestawów
samochodowych po 24t
ładowności
Tłuczeń frakcji 0/31mm
102tony
1242m2 x 10,58zł
414m x 3m x 0,1m =
124,2m3
414mb
124,2m3 x 2,1t.= 260,8t
10,86 zestawów
samochodowych po 24t
ładowności
Tłuczeń frakcji 0/31mm
102tony
1672,11m2 x
557,37m x 3m x 0,1m =
10,58zł
167,2m3
167,2m3 x 2,1t.= 334,4t
557mb
13,9 zestawów
samochodowych po 24t
ładowności
Tłuczeń frakcji 0/31mm
243,2tony
1158,9 m2 x
386,3m x 3m x 0,1m =
10,58zł
3
115,8m
115,8 m3 x 2,1t.= 243,2t
Nie zrealizowano
10,1 zestawów
2

WARTOŚĆ
6.030,60zł

13.140,36

17.690,92

12.261,16
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Mniszek

Strzałków

Ślepowroń

Wawrzyszów

Wymysłów

Chruślice

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
Tłuczeń frakcji 0/31mm
287,7tony
456,8 m x 3m x 0,1m =
137m3
137 m3 x 2,1t.= 287,7t
11,98 zestawów
samochodowych po 24t
ładowności
Tłuczeń frakcji 0/31mm
212,8tony
337,8 m x 3m x 0,1m =
101,34m3
101,34 m3 x 2,1t.= 212,8t
8,9 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
Tłuczeń frakcji 0/31mm
153,1tony
243,1 m x 3m x 0,1m =
72,93m3
72,93m3 x 2,1t.= 153,1t
6,4 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
3

756 m2 x 10,58zł

7.998,48

Nie zrealizowano

1370,4 m2 x
10,58zł

14.498,83

457mb

1013,4 m2 x
10,58zł

10.721,80

338mb

756 m2 x 10,58zł

7.998,48

252mb

729,3m2 x 10,58zł

7.715,99

243mb

1083m2 x 10,58zł
Nie zrealizowano

11.458,14

ładowności
11

12

Wawrzyszów
Kolonia

Bieniędzice

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
Tłuczeń frakcji 0/31mm
158,7tony
94,5m x 3m x 0,1m =
28,35m3
28,35 m3 x 2,1t.= 59,5t
2,5 zestawów
samochodowych po 24t
ładowności
Wykonano
Pozostało do wykonania

756 m2 x 10,58zł

7.998,48

252mb

283,5 m2 x
10,58zł

2.999,43

95mb

2798mb
1000mb

82.770,59
10.580,00

W sołectwie Garno zrealizowano zadanie polegające na budowie altany
ogrodowej wraz z wyposażeniem na które wydatkowano kwotę w wysokości
10.000,00 zł. W sołectwie Kowalanka zadanie polegające na budowie altany
ogrodowej jest w trakcie realizacji. Wartość zamówienia opiewa na kwotę
9.500,00 zł.
Zrealizowano również budowę ogrodzenia placu zabaw oraz boiska w
Garnie o łącznej dł. 60 mb. wartość zamówienia – 5.798,00 zł., a także budowę
ogrodzenia boiska i placu zabaw w Rogowej o łącznej dł. 260 mb. za kwotę
29.916,00 zł.
Udzielono zlecenia z terminem realizacji do dnia 30 czerwca na
ustawienie wiat przystankowych w miejscowości Mniszek, Rogowa,
Wawrzyszów (Wygon) oraz Kowala Duszocina. Wartość zamówienia wynosi
14.000,00 zł.
Obecnie zakończono prace polegająca na wykaszaniu poboczy przy
drogach gminnych. Do jakości wykonanej usługi zostały wniesione zastrzeżenia.
Wykonawca dokona poprawy zrealizowanej usługi.

II. Inwestycje i przetargi
1. W dniu 15 maja nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na
budowę oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w m. Mniszek. Wpłynęło
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10 ofert. Najtańszą ofertę złożyła firma EL-WAS Waldemar Sobień radom
na kwotę 62.832,00 zł. Najdroższą ofertę złożyła firma BORMA
POLSKA Sp. Zoo Przytyk na kwotę 124.739,17 zł. W dniu 26 maja
została podpisana umowa z wykonawcą na realizację ww. zadania.
Termin realizacji przypada na dzień 14 września 2015 roku.
2. W dniu 11 czerwca nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym
na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania
pod nazwą Budowa przedszkola w Wolanowie”. Wpłynęło 7 ofert.
Najtańsza tj. Spółdzielnia Pracy Inwestprojekt Świętokrzyski Kielce na
kwotę 58.425,00 zł. Najdroższa – Pracownia Architektoniczna BNS
Warszawa na kwotę 120.000,00 zł. W budżecie zaplanowane 50.000,00
zł na opracowanie dokumentacji, w związku z czym proponuje się
wprowadzenie brakujących środków na ww. zadanie. Jeśli Rada Gminy
przychyli się do wprowadzenia zmian w budżecie w ww. zakresie nastąpi
rozstrzygniecie przetargu, a następnie podpisanie umowy. Termin
wykonania dokumentacji został ustalony na dzień 31 stycznia 2016 roku.
3. Zostało wszczęte postępowanie w formie zapytania ofertowego
umieszczonego w biuletynie informacji publicznej na budowę zjazdu
indywidualnego z drogi krajowej Nr 12 do działki Nr ewidencyjny 616 w
miejscowości Mniszek. Termin składania oraz termin otwarcia ofert
wyznaczono na dzień 29 czerwca 2015 roku.

III. Sprawy bieżące
1. Z inicjatywy Urzędu Miasta Radomia, Policji oraz Starostwa
Powiatowego powstanie Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych do
Wytrzeźwień przy Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu. Gminy z
powiatu zadeklarowały środki finansowe w wysokości każda po
5.000,00 zł. Celem takiego przedsięwzięcia jest odciążenie Izby
Przyjęć w szpitalach od przyjmowania osób nietrzeźwych.
2. W związku z modernizacją oczyszczalni ścieków w Wólce
Domaniowskiej, gmina Przytyk Rada Gminy Wolanów zobowiązana
jest podjąć uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Gminą Przytyk oraz Gminą Wieniawa.
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3. Trwają prace na terenie gminy Wolanów wykonywane przez
pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Polegają
one na oczyszczaniu pasów dróg gminnych z zakrzaczeń, koszeniu
placów zabaw oraz terenów użyteczności publicznej, a także
oczyszczanie terenów z nielegalnych wysypisk.
4. Wyniki sprawdzianu klas szóstych w roku szkolnym 2014/2015

Szkoła

Język polski Matematyka Średnia Język angielski

Bieniędzice

73,8

55

64,4

83,2

Sławno

75,9

68,8

72,4

72,6

Wolanów

71,3

52,1

61,7

62,9

Mniszek

57,1

39

48,1

60,1

Gmina Wolanów

68,4

52

60,2

65,3

Powiat radomski

70,6

57,5

64,1

73,9

Województwo
mazowieckie

75,6

63,8

69,7

80,4

pkt

Szkoła

2013/2014

2012/2013

Bieniędzice

28,38

18,43

Sławno

29,32

26,87

Wolanów

24,64

19,59

Mniszek

21,63

21,12

Gmina Wolanów

25,25

21,6

Powiat radomski

25,08

22,97

Województwo
mazowieckie

26,98

25,22
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5. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie harmonogram pracy
edukacyjnej, kulturalnej i oświatowej ukierunkowany jest na
promowanie książki i biblioteki. Corocznie w maju Biblioteka poprzez
lekcje biblioteczne chce przybliżyć uczestnikom całokształt pracy z
książką oraz promowanie biblioteki w środowisku. W ramach akcji
„Majowe spotkania z biblioteką i książką” biblioteka gminna
przygotowała: Spotkanie z pisarzem i 14 lekcji bibliotecznych dla
uczniów kl. I – V szkoły podstawowej oraz uczestników WTZ w
Młodocinie Większym.
6. Dnia 2 czerwca 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Wolanowie odbyła się kolejna edycja konkursu recytatorskiego pod
nazwą: „Turniej Jednego Wiersza”. W konkursie wzięło udział 30
uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Wolanów. Wyłoniło
zwycięzców:
- I miejsce – Paulina Sławińska – uczennica kl. VI Szkoły
Podstawowej w Wolanowie, za wiersz pt.: „Niby nic, a jednak coś”,
- II miejsce – Dominika Małysa – uczennica kl. V Szkoły
Podstawowej w Sławnie, za wiersz pt.: „Muzyka”,
- III miejsce – Oliwia Czubak – uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej
w Mniszku, za wiersz pt.: „Książka”
Dodatkowo 10 uczniów otrzymało nagrody książkowe oraz
drobne upominki za najlepiej ocenione wiersze. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy.
7. W dniu 22 maja 2015 na terenie ZSO w Wolanowie odbyła się czwarta
już edycja ogólnopolskiej akcji „Polska biega”. W liczącym 3,5 km
biegu, udział wzięło 230 osób, głównie dzieci i młodzież ze wszystkich
szkół z terenu naszej gminy – ZSO Wolanów, PSP Mniszek, PSP
Bieniędzice oraz PSP Sławno. Po dotarciu na koniec trasy, na
uczestników czekały balony symbolizujące ich marzenia, poczęstunek
oraz dyplomy.
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