
Ad. 6 porządku obrad sesji 

 

Sprawozdanie Wójta 

z pracy w okresie miedzy sesjami Rady 

za okres od dnia 26 stycznia 2015 roku do dnia 5 marca 2015 roku  

 

 W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy: 

 

I.  Sprawy bieżące   

 

1. W miesiącu  styczniu i w lutym trwały wybory sołtysów i rad sołeckich. 

Uczestniczyłem we wszystkich  zebraniach.  

 

2. W miesiącu lutym trwał nabór wniosków dla osób chętnych do 

skorzystania z dotacji na zadanie pn.”Usuwanie i unieszkodliwianie 

azbestu”. Zgłosiło się 31 właścicieli posesji chętnych do skorzystania z 

ww. programu. Łączna ilość azbestu wynikająca ze złożonych wniosków 

do utylizacji wynosi 4.470,5 m
2.
. Prace zostaną wykonane po uzyskaniu 

dotacji z WFOŚiGW. 

 

3. W miesiącu lutym rolnicy składali wnioski o zwrot akcyzy paliwowej 

zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanej do produkcji rolnej. 

Wpłynęło 287 wniosków.  

 

4. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego  (FOGR) w Warszawie 

celem uzyskania dofinansowania do budowy drogi Dzika Niwa do drogi 

powiatowej Na odcinku 830 mb. Do końca marca Marszałek 

Województwa ma czas na analizę wniosku. 

 

5. W miesiącu lutym została przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w 

Warszawie kontrola realizowanego zadania pn. „Budowa tras nordic-

walking”. Kontrola wypadła pomyślnie, nie wniesiono uwag do 

wykonanego zadania. Skutkiem czego wpłynęła decyzja o przyznaniu 

dotacji w kocie 23.920,00 zł. 

 

6. W dniu podpisana została umowa na projekt pn. „Wolanianki na start” na 

kwotę 12.992,00 zł. okres realizacji  projektu -30.03.2015 r. 

 

7. Zjazd w miejscowości Mniszek – w dniu 27 lutego do Urzędu Gminy  

wpłynęła decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielenie 

pozwolenia na budowę zjazdu indywidualnego z drogi krajowej Nr 12 w 
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m. Mniszek. Po uprawomocnieniu decyzji Gmina wyłoni Wykonawcę i 

przystąpi do realizacji zadania. 

 

8. Odwodnienie w Wolanowie   
 

II. Drogi - remonty 

1. Do dnia dzisiejszego  w ramach zimowego utrzymania dróg i ulic 

wykonano  3 – krotnie  wyjazdy piaskarek w celu likwidacji 

śliskości na jezdniach.  Poniesiony koszt  z tytułu posypywania to 

łączna kwota w wysokości  12.063,20 zł., część I – 6.901,60 zł., 

część II – 5.161,60 zł.   

 

2. W dniu 25.02.2015r. ogłoszono przetarg na bieżące utrzymanie 

dróg.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2015r.  

 

3. Ustawiono 4 tablice kierunkowe z numeracją posesji w 

miejscowości Sławno. 

 

III. Inwestycje i przetargi 

1. W  dniu 16 lutego ogłoszony został przetarg nieograniczony na 

zadanie pn.” Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości 

Mniszek”. Termin składania ofert upływa 16.03.2015 rok godz. 

9.00. Boisko sportowe wielofunkcyjne składać się będzie z:   

1/  boiska sportowego ze sztuczną trawą o wymiarach 32,0 mx 

62,0 m w tym płyta boiska 26,6 x 56 m do gry w piłkę nożną   

2/ boiska sportowego o nawierzchni  poliuretanowej o wymiarach 

20,0 mx 30,0 m do gry w koszykówkę, piłkę siatkową  i tenisa.  

 

2.  Oświetlenie  dróg – złożone zostały wnioski o pozwolenie na 

budowę oświetlenia dla miejscowości Bieniędzice, Zabłocie, 

Garno ul. Leśna, Garno w kierunku Młodocina (Młodocin 

Większy do projektowanej obwodnicy), Mniszek w kierunku 

Rogowej, Garno, ul. Młynarska. Wola Wacławowska w dalszym 

opracowaniu ze względu na przeprojektowania spowodowane 

brakiem zgód właścicieli działek.  

 

3. Kanalizacja – otrzymaliśmy zgodę z Wodociągów Miejskich w 

Radomiu na zrzut ścieków do istniejącej kanalizacji - ul. 

Wapienna (koło Więzienia). Wodociągi planują w 2018 roku 

wykonać odcinek sieci kanalizacyjnej od ul. Wapiennej do granic 
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gminy Wolanów. Natomiast Gmina Przytyk na dzień dzisiejszy 

nie wyraża zgody na zrzut ścieków do istniejącej  oczyszczalni w 

Wólce Domaniowskiej ze względów technicznych. 

 

4. W dniu 27 stycznia zostało rozstrzygnięte postepowanie pn.” 

Budowa siłowni napowietrznych na terenie Gminy Wolanów”. W 

dniu 3 lutego została zawarta umowa z EKSPO-DREW z 

siedzibą w Opocznie na kwotę 30.996,00 zł. Termin wykonania 

zamówienia przypada na dzień 15 marca 2015 roku.  

 

5. W dniu 30 stycznia odbyło się otwarcie ofert postepowania pod 

nazwą” Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Wolanów”. 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta, która w 

wyniku weryfikacji Komisji Przetargowej okazała się 

niekompletna. W związku z powyższym w dniu 10 lutego 

postępowanie zostało unieważnione. 

W tym samym dniu Zamawiający ogłosił kolejne postepowanie 

przetargowe z terminem składania ofert na 16.02.2015 r. 

Wpłynęła 1 oferta COIST CUTTERS sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie z ceną ofertową brutto 47.797,80 zł. W dniu 25 lutego 

2015 roku została zawarta umowa z ww. Wykonawcą. Termin 

wykonania zamówienia przypada na dzień 30.09.2015 r.  

 

6. Ogłoszony został przetarg na modernizację sprzętu 

komputerowego. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na 

dzień 09.03.2015 rok.  Postępowanie jest realizowane w ramach 

projektu pn „Internet oknem na świat” 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


