Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
Z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres: od 29 kwietnia do 26 czerwca 2015r.
I. Realizacja uchwał Rady Gminy
Uchwały podjęte na IX i X sesji Rady Gminy zostały przedłożone Wojewodzie
Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia i były to następujące
uchwały:
1. dwie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bodzanów na lata 2015 – 2025,
2. dwie zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 20/IV/2014 na rok 2015,
3. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Bodzanów,
4. w sprawie wydzierżawienia niezabudowanej nieruchomości w
trybie bezprzetargowym, oznaczonej nr ewidencji geodezyjnej 76/6
w miejscowości Chodkowo Działki (obręb geodezyjny Chodkowo),
stanowiącej własność Gminy Bodzanów,
5. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Bodzanów w 2015r.
Uchwały realizowane są na bieżąco
II. Sposób prowadzenia inwestycji.
- 13 maja Gmina Bodzanów otrzymała zwrot dotacji w ramach działania 413
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów objętego
PROW na lata 2007-2013 dla zadania pn.: „Tradycja, Kultura, Historia – Festyn
integracyjny w gminie Bodzanów” na kwotę 22.092,96 zł.
- 1 czerwca złożono wniosek aplikacyjny w ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013
na budowę mikroinstalacji prosumenckich (budowa ogniw fotowoltaicznych)
na budynkach użyteczności publicznej oraz w gospodarstwach domowych.
Łączna kwota 1.081.701,44 zł z czego 90% dofinansowania wartości netto
tj. 840.542 zł.
- Gmina planuje realizację następujących inwestycji:
•
remont budynku Posterunku Policji w Bodzanowie na kwotę szacunkową
60.000,00 zł
•
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dróg
gminnych w m. Cieśle, Reczyn, Cybulin, Stanowo, Karwowo Szlacheckie,
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Białobrzegi, Niesłuchowo, Miszewo Murowane, Bodzanów”. Szacunkowa
wartość wykonania usługi to 122.411,00 zł, i
•
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla jednej drogi
powiatowej w m. Miszewko w cz. należącej do Starostwa Powiatowego w
Płocku. Szacunkowa wartość wykonania usługi – 10.000,00 zł.
- 19 czerwca br. do tut. Urzędu Gminy została przesłana informacja o
przekazaniu dotacji z rozliczenia wniosku o płatność w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 dla zadania pn.:
„Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w m. ChodkowoDziałki” na kwotę 42.260,00 zł.
- 19 czerwca ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie
internetowej Gminy i na tablicy ogłoszeń przetarg nieograniczony na wybór
wykonawcy dla zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej w Gminie Bodzanów.
Zadanie to dotyczy termomodernizacji w budynku Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie
i obejmuje:
1. ocieplenie ścian zewnętrznych SP wraz z robotami towarzyszącymi,
2. ocieplenie ścian zewnętrznych Gimnazjum wraz z robotami
towarzyszącymi,
3. ocieplenie stropodachu budynku SP,
4. ocieplenie stropu nad piwnicą SP,
5. ocieplenie stropu w przestrzeni nieużytkowego poddasza – Gimnazjum,
6. ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej,
7. wymiana kotłów
8. roboty budowlane – wymiana drzwi, okien, montaż instalacji c.o. i
dodatkowych grzejników.
- Przygotowano dokumenty dla ogłoszenia wyłonienia wykonawcy prac
projektowych na aktualizację i uzupełnienie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej dla zadania pn.: „Asfaltowanie drogi gminnej Nr 290207W
w miejscowości Miszewko” oraz na „Opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej dla drogi powiatowej nr 2957W Krawieczyn –
Małoszewo”. Szacunkowa wartość prac projektowych – 20 000,00 zł.
Planowany termin wysłania zaproszenia – 30.06.2015 r.
- W dniach 30.04 – 15.05.2015 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn.
Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I. W dniu
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12.06.br. odbył się odbiór Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w
Płocku.
1 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie i wyświęcenie nowego budynku
przedszkola, natomiast 17 czerwca dzieci rozpoczęły zajęcia w nowym
obiekcie.
Całkowity koszt realizacji inwestycji 8 811 355,10 zł, z tego z dotacji – 6 469
212,70 zł, środki własne – 2 342 142,41 zł
Roboty dodatkowe do
zadania pn. Budowa kompleksu sportowo –
oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w
miejscowości Chodkowo – etap I
1)

Art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b) Zamówienie dodatkowe na zadanie pn.
Dokończenie robót po poprzednim wykonawcy na zadaniu pn.: Budowa
kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i
zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I.
wykonanie zamówienia dodatkowego stało się niezbędne do zakończenia
zadania podstawowego. Wynika to z konieczności dostosowania inwestycji
do wymogów p. poż. oraz z analizy przeprowadzonej ze strony
rzeczoznawcy ds. p. poż. Zwarzywszy na fakt, że nowo budowany budynek
pełni funkcję obiektu użyteczności publicznej, Gmina musiała wykonać
inwestycję zgodnie z aktualnymi wymogami prawa budowlanego, aby
uzyskać pozwolenie na użytkowanie
Brutto 154 296,40

2)

Art. 4 pkt. 8 Odwodnienie części terenu kompleksu sportowo –
oświatowego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.
Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo – I etap, gm.
Bodzanów. Odwodnienie obejmuje
dach na budynku przedszkola,
przyległe do budynku tarasy, część parkingów, jak również przyłącze
wodociągowe dla potrzeb zaopatrzenia w wodę do podlewania terenów
zielonych. Zadanie to nie było ujęte w pierwotnej dokumentacji
Przedszkola.
Brutto 140630,91
Inspektor nadzoru kwota brutto 2 400,00 zł.
Naczelna Organizacja Techniczna, Fundacja Stowarzyszeń
Naukowo Technicznych Rada w Płocku, Ul. 1-go Maja 7A, 09-402 Płock

3) Art. 4 pkt. 8 Wykonanie utwardzonych dojść do budynku przedszkola wraz
z zamurowaniem otworu drzwiowego w ścianie w ramach zadania pn.
3

Dokończenie robót po poprzednim wykonawcy na zadaniu pn. . Budowa
kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i
zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo – I etap, gm. Bodzanów.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie Wykonawca stwierdził konieczność wykonania
nowych robót budowlanych nie ujętych w dokumentacji projektowej
pierwotnej
Brutto 8 461,12
Inspektor nadzoru kwota brutto 3 700,00 zł.
Naczelna Organizacja Techniczna, Fundacja Stowarzyszeń Naukowo
Technicznych Rada w Płocku, Ul. 1-go Maja 7A, 09-402 Płocku
4) Art. 4 pkt. 8 Wykonanie obróbek blacharskich na budynku Gminnej
Biblioteki Publicznej w Bodzanowie w ramach zadania pn. Budowa
kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i
zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo – I etap, gm. Bodzanów.
Obróbki blacharskie na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz
obrzeża betonowe nie występowały w dokumentacji pierwotnej a stały się
konieczne do prawidłowego funkcjonowania budynku. Brutto15 261,36
5) Art. 4 pkt. 8 Remont komina przy Gminnej Bibliotece Publicznej w
Bodzanowie. Brak w dokumentacji pierwotnej. Zadanie to obejmuje
następujący zakres:
- dostawę wkładu systemowego,
- wykonanie ręczne tynków zewnętrznych na siatce,
- docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej,
- oraz wykonanie obróbek blacharskich komina. Brutto20 385,34
- Dnia 16 czerwca br. firma E. A. P. Sp. z o. o. poinformowała Gminę
Bodzanów, że w związku z nieuregulowanymi zaległymi zobowiązaniami
wobec nich, występuje na drogę sądową skarżąc Gminę Bodzanów o zapłatę
kwoty 49200,00 zł brutto wraz z odsetkami. Firma E. A. P. będąca
podwykonawcą firmy Bakard, wykonała czynności na podstawie zawartej
między firmami umowy, w ramach zadania głównego i nie otrzymała od
zleceniodawcy wynagrodzenia z tego tytułu. Gmina dokonała płatności
wykonawcy głównemu natomiast wykonawca główny nie dokonał płatności
podwykonawcy. W takiej sytuacji podwykonawca ma prawo żądać
wynagrodzenia od inwestora.
III.

Bieżąca działalność
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- Na stronie internetowej Gminy Bodzanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy opublikowana została szczegółowa informacja dotycząca wyboru
ławników na kadencję 2016-2019
- Z dniem 1 czerwca 2015 r. powołana została na stanowisko Dyrektora
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie Pani Wanda Jakubowska –
Nowacka. Powołanie nastąpiło na okres 3 lat, w wymiarze ¾ etatu.
- wydano 120 odpisów aktów stanu cywilnego,
- wydano 15 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa,
- podjęto prace związane z przygotowaniem ksiąg meldunkowych z lat 19451975 znajdujący się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy i kopert
dowodowych byłych mieszkańców Gminy Bodzanów w celu przekazania ich
do Archiwum Państwowego w Płocku,
- Przeprowadzono wśród mieszkańców gminy akcję „Nie! Dla wypalania traw
na Mazowszu”
-12 maja odbyła się kontrola obwałowań Doliny Białobrzegi (wały i rowy) oraz
Doliny Kępa Polska - Czerwonka. Kontrola została przeprowadzona przez
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – oddział w
Płocku z udziałem pracownika ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.
- Przeprowadzona została kontrola z realizacji zadań planistycznoorganizacyjnych w zakresie obrony cywilnej w Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Nowym Kanigowie.
- 21 maja w Wiączeminie odbyła się konferencja pn. „5 lat po powodzi 2010 –
teraźniejszość i przyszłość”, która poświęcona była sprawom zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
- Przeprowadzona zastała pogadanka dla uczniów z klas 4-6 Szkoły
Podstawowej w Bodzanowie ze strażakiem na temat ogólnych zasad
bezpieczeństwa, pierwszej pomocy i pracy w zawodzie strażaka.
- 17 czerwca br. odbyło się Forum Gospodarczo – Samorządowe, którego
organizatorem był Wójt Gminy Bodzanów, a honorowy patronat objął Pan Piotr
Zgorzelski Poseł na Sejm RP i Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek. W Forum
udział wzięło 20 przedsiębiorców z terenu Gminy Bodzanów oraz
przedstawiciele samorządu gminy, powiatu, przedstawiciele Izby Gospodarczej
Regionu Płockiego.
Przedsiębiorczość to główny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,
a zasadnicze znaczenie dla jej rozwoju ma odpowiednio prowadzona polityka
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gminy, stąd też pomysł spotkania samorządów z przedsiębiorcami. Panel
dyskusyjny spotkania zdominowała tematyka funkcjonowania Lokalnych Grup
Działania w nowej perspektywie finansowania na lata 2014-2020 oraz
możliwość wsparcia dla średnich przedsiębiorstw to jedne z tematów kolejnego
już Forum Przedsiębiorczości.
- Dnia 19 czerwca na podstawie uchwały Rady Gminy, zawarta została umowa
dzierżawy z firmą Family Group Sp. Z o.o. (Kamil Jurkowski) na działkę 76/6 w
Chodkowie na okres 15 lat.
- Zgodnie z zapisami art. 264 Ustawy o finansach publicznych tj. „Bankową
obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany na
zasadach określonych w przepisach o zmówieniach publicznych”. W związku z
powyższym dnia 19 czerwca bieżącego roku wszczęto postępowanie z art. 4 ust.
8 dla zadania „Bankowa obsługa budżetu Gminy Bodzanów wraz z podległymi
jednostkami organizacyjnymi”. Termin składania ofert określono na dzień 26
czerwca bieżącego roku.
- Trwają prace nad przygotowaniem wniosku w sprawie przystąpienia Gminy
Bodzanów do Programu SENIOR - WIGOR, ogłoszonego przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, którego założeniem jest stworzenie placówki
dziennego pobytu dla osób starszych w części budynku po byłej szkole
w Stanowie.

- 11 czerwca br. podpisana została umowa z Bankiem Żywności w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 - pomoc
żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej
Potrzebującym. W ślad za tym pozyskano żywność w ilości 4,5 tony dla 944
osób, która jest aktualnie dystrybuowana.
- Na stronie internetowej Gminy Bodzanów zamieszczony został apel do
mieszkańców Gminy Bodzanów, o oszczędne i racjonalne gospodarowanie
wodą.
- W związku z długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych, mającym
wpływ na stan upraw rolnych i co za tym idzie pojawiającymi się szkodami
spowodowanymi suszą; Wójt Gminy Bodzanów po rozpoznaniu zakresu
niekorzystnego zjawiska, podejmuje działania mające na celu szacowanie szkód
powstałych w związku z suszą. W tym celu niezwłocznie został złożony
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wniosek do Wojewody Mazowieckiego, o powołanie komisji terenowej
dokonującej szacowania szkód w uprawach rolnych.
Wnioski o szacowanie szkód będą do pobrania w Urzędzie Gminy Bodzanów
pok. nr 7, do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności bezpośrednie.
Na obecną chwilę powyższe dotyczy upraw zbóż jarych i krzewów
owocowych.
- 31 maja 2015 r. odbyły się wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej. Spośród
czterech kandydatów wybrane zostały dwie osoby: Jerzy Staniszewski (92
głosy) i Grażyna Pietrzak (65 głosów).
- 22 czerwca wspólnie z Publicznym Gimnazjum w Bodzanowie ogłosiłem
konkurs plastyczny na murale,
- Ponadto uczestniczyłem w następujących imprezach plenerowych, które
odbyły się na terenie naszej Gminy w ostatnim czasie:
30.05 – piknik rodzinny z okazji dnia Matki i Dnia Dziecka w Pepłowie
1.06. – otwarcie przedszkola połączone z obchodami Dnia Dziecka
11.06. – rozstrzygnięcie konkursu powiatowego w Bulkowie pt. „Przyroda –
Twój Przyjaciel” Wójt był fundatorem nagród dla dzieci i młodzieży z terenu
gminy Bodzanów
13.06. wystawa malarska pod patronatem wójta gminy w Białobrzegach
14.06. – festyn rodzinno-profilaktyczny w Nowym Miszewie
20.06. – jubileusz 65-lecia Szkoły Podstawowej w Cieślach
21.06 – piknik rodzinny w Nowym Kanigowie, oraz piknik rodzinny w
Bodzanowie
27.06. – Mazowiecki Turniej Miast i Gmin
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Gospodarka Komunalna
DROGI
W ramach bieżącego utrzymania dróg rozpoczęto nawożenie dróg
gminnych mieszanką żwirową. Do 24 czerwca br. nawiezione zostały
następujące drogi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pepłowo (do cmentarza)
168ton
Kępa Polska
168ton
Stanowo
288ton
Nowe Miszewo ul. Zacisze
216ton
Białobrzegi ul. Wiślana
336ton
Reczyn
120ton
Chodkowo ul. Akacjowa i ul. Jabłoniowa 264 tony
Razem
1 560 ton

Sukcesywnie prowadzone są także prace porządkowe przy drogach na terenie
całej gminy.
Zakupione zostało 10 koszy miejskich za łączną kwotę brutto 2 583,00zł do
ustawienia w Bodzanowie, Miszewie i Chodkowie Działkach.
Ponadto dokonaliśmy naprawy
Krawieczyn.

mostu na rzece Mołtawie w miejscowości

Zakończony został również I etap naprawy ubytków w nawierzchniach dróg
utwardzonych. W ramach tego etapu naprawione zostało ok. 50% dróg. Koszt
naprawy wyniósł brutto 32 368,25 zł.
Zakończone zostało również postępowanie mające na celu wyłonienie
wykonawcy na drugi etap napraw ubytków w nawierzchniach. Planowany
termin zakończenia prac to 31.08.2015 r.
W maju br. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” w
ramach gwarancji usunęło usterki dróg asfaltowych stwierdzone podczas
przeglądu gwarancyjnego w miejscowościach :
1. Kanigowo – Wiciejewo
2. Kłaczkowo – Nowe Miszewo (ulica Górna)
8

3. Borowice – Barcikowo
4. Reczyn – Nowy Reczyn
W związku z pojawiającymi się licznymi przebarwieniami na nawierzchniach
części w/w dróg obecnie kierujemy pismo do Wykonawcy w kwestii
wyjaśnienia powstawania przebarwień w kontekście dalszej eksploatacji dróg
zwłaszcza, że w tym roku kończy się na nie gwarancja.
W dniach 17 – 18 06.2015 Firma BUDOMOST Sp. z o.o. w ramach
gwarancji wykonała naprawę usterek drogi gminnej Borowice – Miszewo
Murowane stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego. W ramach
powyższych prac firma naprawiła łącznie 831,12 m2 nawierzchni.
Zważywszy na fakt, że nawierzchnia jest jeszcze na gwarancji bowiem
była wykonywana od 12.10.2012r. do 20.11.2012r. i odebrana 28.11.2012r.
niepokojące jest zatem, że praktycznie od początku zachodzą problemy z jej
użytkowaniem, bowiem już w czasie pierwszego przeglądu gwarancyjnego tj.
23.08.2013r. stwierdzono 21m2 ubytków w nawierzchni i 12m2 uszkodzeń
krawędzi drogi co naprawiono, z kolei 09.04.2014r. stwierdzono 25-30m2
ubytków nawierzchni co też naprawiono i w końcu w dniach 17-18.06.2015r.
wykonano naprawę gwarancyjną w ilości 831,12 m2 ubytków nawierzchni drogi.
Ponieważ sytuacja powyższa budzi nasze wątpliwości co do zakresu i sposobu
wykonania tej drogi sprawa od dnia 22.06.2015 r. jest badana od strony prawnej
celem
dokonania
szczegółowej
analizy
dostępnej
dokumentacji
i podejmowanych decyzji w temacie.
Oczekujemy również, przyjazdu i zajęcia stanowiska w tej sprawie inspektora
nadzoru inwestorskiego, który nadzorował inwestycję w ramach umowy
zawartej z Gminą Bodzanów.
W ramach umowy o świadczenie usług oświetleniowych ENERGA
OPERATOR S.A. zamontowała w maju br. jedną oprawę oświetleniową na
skrzyżowaniu ulicy Starowiejskiej w Miszewie Murowanym z drogą powiatową
2952W Płock – Bodzanów.
Ponadto w czerwcu dokonaliśmy nasadzeń kwiatów w pasie zieleni przy drodze
powiatowej Bodzanów – Wyszogród.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wykonane zostały okresowe przeglądy budowlane placów zabaw na
terenie Bodzanowa i Chodkowa Działek oraz odnowiliśmy plac zabaw w
Miszewie.
W dniu 10 czerwca br. pracownicy z Powiatowego Inspektoratu
Budowlanego w Płocku dokonali przeglądu w/w placów. Kontrola wypadła
pozytywnie.
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Przygotowywany jest do zamieszkania lokal położony w budynku
komunalnym w Bodzanowie przy ul. Poniatowskiego 14 . W najbliższym czasie
przeprowadzimy prace remontowe polegających na odnowieniu lokalu.
Prace remontowe prowadzone będą również w budynku komunalnym w
Stanowie 61. W miesiącach letnich planujemy odnowienie klatek schodowych
w tym budynku.
Trwają również rozmowy dotyczące oszacowania kosztów naprawy kotłów w
kotłowniach gminnych w budynkach w Stanowie 61 i w Chodkowie Działkach
ul. Miodowa 17. Naprawy konieczne są ze względu na zły stan techniczny
kotłów.
WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Wykonano prace polegające na wymianie zaworu redukcyjnego w
miejscowości Cieśle celem zapewnienia stałego ciśnienia w sieci wodociągowej
na danym terenie. Koszt zakupu reduktora ciśnienia wyniósł 2.933,35 zł brutto.
Prace naprawcze wykonali konserwatorzy sieci wodociągowej
w ramach
bieżącego utrzymania.
Dokonaliśmy kilku bieżących napraw sieci i przyłączy wodociągowych
w miejscowościach: Białobrzegi i Kępa Polska.
Wykonano czyszczenie wieżowych zbiorników wody pitnej
usytuowanych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Leksynie oraz
kompleksową dezynfekcję Stacji Uzdatniania Wody w Leksynie i Reczynie
wraz z podległą siecią wodociągową w celu poprawy jakości wody pitnej.
W przypadku Stacji Uzdatniania Wody w Reczynie i Leksynie rozpoczęliśmy
wdrożenie procedur pod kątem ograniczenia zawartości manganu i żelaza w
wodzie i docelowo opracowania odpowiedniego sposobu uzdatniania wody
i polepszenia zachodzącego tam procesu technologicznego.
W związku z niskimi stanami wody głębinowej w ujęciach na całym
obszarze Gminy Bodzanów spowodowanymi bezśnieżną zimą oraz
długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych pomimo wykorzystania pełnej
mocy przerobowej urządzeń pracujących na stacjach uzdatniania wody w
czerwcu br. doszło do problemów, na szczęście krótkotrwałych, w dostawach
wody w niektórych rejonach naszej gminy. Problem ten dotyczył przede
wszystkim mieszkańców zasilanych w wodę z SUW w Stanowie.
Taki stan rzeczy podyktowany został opuszczeniem luster wody w
studniach, a nawet prawdopodobnie jej brakiem w nowo powstałej w listopadzie
zeszłego roku (protokół odbioru z 19.11.2014r.) studni głębinowej na Stacji
Uzdatniania Wody w Reczynie i konieczności przełączenia części obszaru
zasilanego z SUW Reczyn do stacji w Stanowie. Mając na uwadze zaszłą
sytuację natychmiast wystosowaliśmy pismo do Wykonawcy prac reklamując
wykonanie przedmiotu umowy.
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W dniu 11 czerwca 2015 r. Wykonawca wykonał prace polegające na
opuszczeniu pompy głębinowej w strefę międzyfiltrową studni w celu dotarcia
do większego zasobu wodnego zapewniając w ten sposób większy dostęp do
wody i umożliwiając jej większy pobór, a z kolei nam umożliwiając powrót do
sytuacji sprzed awarii.
Wracając do nowo powstałej studni w SUW w Reczynie.
Otóż studnia powstała bez wymaganej prawem dokumentacji projektowej,
w tym hydrogeologicznej, tudzież operatu wodno prawnego.
Studnię wykonano w 2014 roku jako remont istniejącego odwiertu
studziennego studni głębinowej nr 2a wraz z jego uzbrojeniem zlokalizowanego
na terenie SUW w Reczynie.
Nie tylko kuriozalne może być zatem to, że w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia tytuł zadania brzmiał „Budowa ujęcia wody – studni
głębinowej nr 2a na terenie SUW w Reczynie wraz z badaniem
eksploatacyjnym studni głębinowej nr 1a na terenie SUW w Reczynie, studni
nr 1 i 2 na terenie SUW w Leksynie” natomiast opis w protokole odbioru
podpisanym w dniu 19.11.2014 r. i dokumentacji powykonawczej mówi nie o
budowie studni 2a tylko o remoncie istniejącego odwiertu studziennego studni
głębinowej nr 2a.
Za wykonanie przedmiotu umowy zapłacono Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości 103 074,00 zł/brutto. Prace zostały odebrane i protokół
podpisany.
W związku z zaistniałą sytuacją sprawa badana jest pod względem prawnym w
celu nadania jej odpowiedniego toku postępowania w kwestiach w których
mogłoby dojść do nadużyć.
Odnośnie Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie w związku z brakiem odzewu
głównego wykonawcy modernizacji stacji w 2014r. na nasze zgłoszenia
reklamacyjne w ramach gwarancji sprawę sukcesywnie kierujemy na drogę
prawną w celu dokonania szczegółowej analizy zaistniałej sytuacji.
Ponadto w związku z wieloma kwestiami budzącymi nasze wątpliwości co do
jakości wykonanych prac modernizacyjnych SUW w Stanowie, oczekujemy
zajęcia stanowiska i wyjaśnień od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad
przeprowadzonymi pracami modernizacyjnymi. W tym celu planujemy
zorganizowanie spotkania z firmą świadczącą usługi nadzoru inwestorskiego. O
wynikach spotkań i podejmowanych krokach w tej sprawie będę Państwa
informował na bieżąco.
W dniach 23-24 czerwca br. wykonano przegląd techniczny oczyszczalni
ścieków w Bodzanowie. Prace przeprowadziła firma BIO-TECH wykonawca
całego procesu technologicznego oczyszczalni ścieków. Przegląd wykonano za
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kwotę 6.088,50zł brutto, poza tym dokonano wymiany zużytych części urządzeń
w oczyszczalni ścieków za kwotę 5.837,19zł brutto. Aktualnie oczyszczalnia w
Bodzanowie pracuje zgodnie z przeznaczeniem.
Nie mniej jednak w wyniku przeprowadzonego przeglądu zalecono nam
potrzebę wymiany i naprawy w bieżącym roku kolejnych podzespołów w
oczyszczalni niezbędnych do zabezpieczenia właściwego zachowania procesów
technologicznych oczyszczania ścieków. Zakres ten jest aktualnie poddawany
analizie i w związku z tym w najbliższym czasie podejmiemy dalsze kroki
mające na celu odpowiednie utrzymanie oczyszczalni ścieków w Bodzanowie.
Ponadto przeprowadzono analizę ścieków surowych i oczyszczonych
pobranych z oczyszczalni ścieków w Bodzanowie i Nowym Miszewie za kwotę
1.722,00 zł/brutto. Analizę wykonało akredytowane laboratorium Labotest z
Torunia w oparciu o podpisaną umowę. Wyniki przeprowadzonych badań nie
wykazują przekroczeń badanych parametrów.
Na podstawie roku 2014 opracowana została taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy
Bodzanów.
Analiza szczegółowych kosztów utrzymania stacji uzdatniania wody i
oczyszczalni oraz przychodów uzyskanych ze sprzedaży pozwoliła na ustalenie i
zaproponowanie cen jakie miałyby obecnie obowiązywać.
Zgodnie z opracowaną taryfą stawka opłaty za wodę pobraną z gminnego
wodociągu pozostałaby na tym samym poziomie tj. 2,20 zł brutto/m3
Zmianie nie uległaby również stawka za ścieki dowożone tj. 6,00zł zł brutto/m3.
Podwyższeniu natomiast uległaby stawka opłaty za ścieki odprowadzone do
kanalizacji tzn. wzrost o 10% ceny za 1 m3 ścieków, co da kwotę 4,40 zł brutto.
Podobnie ma się również opłata abonamentowa, która wzrosłaby z 5,00zł brutto
do 6,00 zł raz na kwartał od jednego odbiorcy, w sumie wzrost o 4,00zł brutto
rocznie od jednego odbiorcy.
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
Odnośnie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w 2014 r. przepisami
organem egzekucyjnym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi był
Wójt gminy.
Znowelizowana ustawa śmieciowa z 28 listopada przywróciła zasady
ogólne, w myśl których organami egzekucyjnymi należności pieniężnych są
naczelnicy urzędów skarbowych i prezydenci niektórych miast.
W związku z powyższym w dniu 14 maja br. do Urzędu Skarbowego w
Płocku zostały przekazane akta spraw toczących się postępowań ponieważ
organem egzekucyjnym stał się Naczelnik Urzędu Skarbowego.
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Ponadto na bieżąco wystawiane są upomnienia do zapłaty za odpady
komunalne, które w przypadku nieuregulowania należności w terminie stanowią
podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Na terenie całej gminy trwają w dalszym ciągu prace porządkowe. Spora
liczba mieszkańców korzysta również z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych zlokalizowanych przy Urzędzie Gminy oraz w Nowym Miszewie
przy ul. Pałacowej. Zbierane odpady są segregowane i odbierane przez
uprawnionego Przedsiębiorcę, po czym przekazywane do Instalacji Odzysku.
POZOSTAŁE
W związku z informacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska o przyznanej dotacji w wysokości do 70.923,00 zł brutto w
czerwcu br. będziemy przeprowadzać postępowanie mające na celu wyłonienie
wykonawcy prac polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu pokryć
dachowych zawierających azbest.
Poza tym kontynuujemy badanie sprawy dotyczącej poniesienia przez
gminę kosztów związanych z koniecznością zapłaty podwyższonych opłat
środowiskowych za 2013r. i 2014r. o których wspominałem w ostatnim
sprawozdaniu. Sprawa niniejsza została przekazana do kancelarii prawnej, która
poprowadzi ją dalej w celu ostatecznego wyjaśnienia i załatwienia.

Ponadto chciałbym serdecznie podziękować Radnemu Panu Waldemarowi
Niedzielskiemu za bezpłatne obsadzenie kwiatami klombów w Bodzanowie i w
Chodkowie. Ten gest traktuję jako zapowiedź dobrej współpracy na rzecz
rozwoju naszej gminy. Dziękuję.

/-/ Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW

13

