Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
Z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 22 lipca do 16 września 2015r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Gminy zostały przedłożone Wojewodzie
Mazowieckiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w ciągu 7 dni od daty
ich podjęcia.
Były to następujące uchwały:
1. uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2015 – 2025,
2. uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr
21/IV/2014 na rok 2015,
3. uchwała w sprawie zmiany Uchwały 296/XLV/2014
Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014r. w
sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
Uchwały realizowane są na bieżąco.

II.

Sposób prowadzenia inwestycji.

Z zakresu infrastruktury drogowej.
1. Dnia 27.08.2015 r. została podpisana umowa na Opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowo – kosztorysowej dróg gminnych w m. Cieśle,
Reczyn, Cybulin – Kiełtyki Osmolinek, Karwowo, Stanowo w ramach
zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
w m. Cieśle, Reczyn, Cybulin, Stanowo, Karwowo, Białobrzegi,
Niesłuchowo, Miszewo Murowane, Bodzanów”.
Cieśle – dług. 850mb
Reczyn – dług. 1050mb
Cybulin – Kiełtyki – dług. 380mb
Droga gminna nr 290220W Stanowo – Osmolinek – droga powiatowa
nr 2956W – dł. 1750mb
Karwowo – dług. 960mb
Stanowo – dług. 1983mb
Zakres opracowania obejmuje roboty remontowo – budowlane polegające na
ulepszeniu istniejącej nawierzchni gruntowo – żwirowej poprzez wyrównanie,
wyprofilowanie podłużne i poprzeczne, utwardzenie warstwą kruszywa

naturalnego i powierzchniowym utwardzeniu mieszanką asfaltową. Wartość
zadania – 44 034,00. Termin wykonania – 30.12.2015 r.
2. 3 września została podpisana umowa na Opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej dla dróg gminnych w m. Cieśle, Reczyn,
Cybulin, Stanowo, Karwowo Szlacheckie, Białobrzegi, Niesłuchowo,
Miszewo Murowane, Bodzanów – w części dotyczącej przebudowy dróg
osiedla domków jednorodzinnych w Bodzanowie przy rzece Mołtawie
o łącznej długości 1,26 km, na kwotę 4 489,50 zł z terminem wykonania
dokumentacji do 30.09.2015 r.

Z zakresu remontu budynków użyteczności publicznej.
1. 21 lipca została podpisana umowa na Opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej na remont posterunku policji w Bodzanowie przy
ul. Głowackiego 13 w ramach zadania pn. Remont budynku posterunku policji
w Bodzanowie. Projekt remontu obejmuje: wymianę konstrukcji więźby
dachowej i pokrycia dachu na blachę płaską, wymianę obróbek blacharskich,
remont kominów, ocieplenie stropu (poddasza nieużytkowego) oraz inne roboty
budowlane niezbędne do wykonania robót w zakresie: docieplenia budynku oraz
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany olejowego kotła na
kondensacyjny, dwufunkcyjny z automatyką pogodową. Wartość opracowania
dokumentacji wynosi 12 000,00 zł z terminem wykonania do 30.09.2015 r.
2. 3 września 2015r. zostały podpisane dwie umowy:
- na Adaptację pomieszczeń oraz zagospodarowania terenu dla obiektu
Dziennego Domu Senior – Wigor w Stanowie, gm. Bodzanów realizowana
w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmuje: wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami
uzgodnień i zgłoszenia realizacji robót budowlanych oraz wykonanie robót
budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją. Wartość
zadania wynosi 299 658,09 zł z terminem wykonania 15.12.2015 r. Środki
finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodzą z Rządowego Programu
Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020.
- na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru dla ww. zadania. Wartość usługi
nadzoru wynosi 7 134,00 zł z okresem realizacji do 31.12.2015 r.
3. Gmina Bodzanów w ramach projektu partnerskiego realizowanego
ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego i gminami z powiatu płockiego pn.:
Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem
do zintegrowanego rozwoju subregionu” współfinansowanego ze środków
finansowych w ramach Programu Operacyjnego pomoc Techniczna 2007-2013,
w dniu 11.09.2015 r. otrzymała kompletną dokumentację techniczną wraz ze
zgłoszeniem wykonania robót budowlanych: termomodernizacji budynków

użyteczności publicznej oraz wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
(ogniwa fotowoltaiczne) dla budynków w miejscowości Bodzanów
tj. Publicznego Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej. Opracowana
dokumentacja umożliwi gminie aplikować o środki zewnętrzne na realizację
kolejnego zadania w ramach ogłaszanych konkursów w nowej perspektywie
finansowej na lata 2014-2020.

III.

Bieżąca działalność.

1. W przetargu ustnym nieograniczonym dokonano sprzedaży działki
o nr 200/25 o pow. 0,0242 ha za kwotę 3 636,00zł (netto) nabywcą są
Państwo Rzepeccy.
2. W odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji przez radnego Pana Stanisława
Rokickiego, Urzędu Gminy wystosował pismo do pełnomocnika
ds. transportu publicznego miasta Płocka, o możliwość przedłużenia linii
komunikacji miejskiej do Białobrzeg. W ostatnim tygodniu sierpnia biuro
pełnomocnika informowało, iż odpowiedź jest w trakcie przygotowania.
Następnie informacja ta została przekazana przez kierownika i pracownika
referatu inwestycji, Panu Stanisławowi Rokickiemu podczas jego wizyty
w tut. Urzędzie. W dniu 11 września br. Urząd Gminy otrzymał odpowiedź na
nasze pismo z dnia 12.08.15 r. dotyczące utworzenia połączenia
komunikacyjnego do Białobrzeg. Pełnomocnik ds. transportu miasta wskazał,
że krokiem koniecznym do utworzenia nowego połączenia autobusowego do
miejscowości Białobrzegi jest dokonanie uzgodnienia pomiędzy gminą
Bodzanów i Słupno w kwestii pokrycia kosztu funkcjonowania linii na terenie
gminy Słupno, drogą krajową nr 62 do granicy z gminą Bodzanów.
Jednocześnie wskazano, że w okresie pierwszych 2 miesięcy ewentualnego
funkcjonowania linii ustalona zostanie maksymalna stawka za wozokilometr
pokrywająca 100% kosztów transportu. Pod koniec tego okresu zostanie
zbadany popyt na linię, celem ustalenia zainteresowania dojazdami
komunikacją miejską. Dopiero po tym okresie czasu nastąpi weryfikacja
wysokości rekompensaty za linię uwzględniająca wpływy z faktycznie
sprzedanych biletów.
3. 20 sierpnia w Urzędzie Gminy przeprowadzono pięć postępowań
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
4. 25 sierpnia zarządzeniem nr 79/2015 ogłoszony został nabór na wolne
stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Gminy Bodzanów, który
został rozstrzygnięty w dniu 9 września br. do zatrudnienia została wybrana
Pani Renata Jóźwiak.

5. 31 sierpnia zarządzeniem nr 81/2015 ogłoszony został nabór na wolne
stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Bodzanów. konkurs
został rozstrzygnięty w dniu 16 września br. – do zatrudnienia została
wybrana Pani Krzysztofa Barszczewska.
6. Wydawano 10 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
o wartości 437,50 zł., oraz 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w palcówkach gastronomicznych o wartości 665,28 zł.
7. Przeprowadzono czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
ogólnokrajowego
referendum w dniu 6 września 2015 r., liczba
uprawnionych do udziału w referendum na terenie naszej gminy wynosiła –
6771 osób, w referendum wzięło udział – 302 osób, frekwencja - 4,46%.
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie prowadzi ciągłe
wydawanie żywności pozyskiwanej z Banku Żywności w Płocku w ramach
programu żywnościowego PEAD 2015. Dostawy miesięczne wynoszą od
3,5 do 5 ton żywności. Nastąpiła zmiana miejsca wydawania żywności
tj. od miesiąca września br. żywność jest magazynowana i wydawana
z budynku po byłej szkole w Łętowie.
9. Została podpisana umowa Gminy Bodzanów z Ministerstwem Pracy
i Polityki Społecznej na realizację Dziennego Domu Opieki dla osób
starszych „Senior – Wigor”.
10. W dniu 6 września 2015 r. w Bodzanowie odbyły się XVI Dożynki
Powiatu Płockiego, których organizatorem był Samorząd Powiatu Płockiego
oraz Samorząd Gminy Bodzanów. Honorowy patronat objęli: Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz
Wojewoda Mazowiecki. W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli:
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, poseł do
Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, poseł na Sejm RP Waldemar
Pawlak, poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, posłanka na Sejm RP Elżbieta
Gapińska, Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka,
Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski wraz z Radnymi
Powiatu Płockiego, Dyrektor płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego Michał Twardy, Kierownik Delegatury Placówki Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie Radosław Lewandowski, gospodarz tegorocznych dożynek
powiatowych, Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski, Przewodniczący
Rady Gminy Paweł Różański z Radnymi Gminy Bodzanów, Burmistrzowie
i Wójtowie Gmin, sołtysi, rolnicy a także licznie zgromadzeni mieszkańcy
powiatu płockiego. W tym zakresie zostało zawarte porozumienie pomiędzy
Powiatem Płockim a Gminą Bodzanów, w którym to porozumieniu Gmina
Bodzanów zobowiązała się do sfinansowania następujących czynności:

- pokrycia kosztów zakupu daru liturgicznego – 3970,00
- przygotowania terenów do przeprowadzania uroczystości dożynkowych –
46641,36
- zapewnienia i sfinansowania usług komunalnych na terenach oficjalnych
uroczystości dożynkowych i parkingach dla gości dożynkowych – 3997,92
- opracowania i zapewnienia scenografii dożynkowej – 315,71
- zapewnienia chlebów dożynkowych – 600,01
- zaproszenia wystawców niekomercyjnych/komercyjnych
- przygotowania mapek dojazdowych w celu umieszczenia na zaproszeniach
- wyboru starostów dożynkowych
- pokrycia kosztów wyżywienia delegacji wieńcowych – 3513,50
- zapewnienia zespołu muzycznego podczas zabawy dożynkowej – 2045,20
- zapewnienia bufetu kawowego dla zespołów (w tym oświetlone i wyposażone
garderoby dla zespołów, 100 ławek dla publiczności i 20 stołów pod wieńce) –
3690,00
- zaproszenia sołeckich delegacji wieńcowych
- zapewnienia służb porządkowych, karetki pogotowia i ochrony – 14945,00
- zapewnienia bezpieczeństwa i widocznej organizacji ruchu drogowego na
drogach doprowadzających na teren uroczystości dożynkowych – 0,00
Materiały promocyjne – 1388,97
Koszt jaki poniosła Gmina Bodzanów na organizację Dożynek Powiatu
Płockiego wyniósł 80807,67
Ponadto Gminne Centrum Kultury i Sportu zapewniło i koordynowało
zorganizowanie 17 stoisk wystawienniczych sołectw, z degustacją regionalnych
potraw dla 1 000 uczestników dożynek – kwota 10000,00 zł.
Na powyższe wydatki otrzymano dofinansowanie z Krajowej Rady Izb
Rolniczych
Od indywidualnych przedsiębiorców oraz instytucji finansowych działających m
in. na terenie naszej Gminy uzyskano wpłaty darowizn w wysokości 19 450,00
zł oraz dochody w związku z wynajmem terenu podczas trwania uroczystości
w wysokości 3 690,00 zł.
Kwota poniesionych wydatków po pomniejszeniu o wpływy pozyskane
z różnych źródeł daje na łączny wydatek w wysokości 57667,67 zł.

W tym miejscu podkreślić należy, że same wydatki związane z przygotowaniem
terenu do uroczystości dożynkowych związane były z koniecznością
zainwestowania dużej kwoty środków finansowych, ale niewątpliwie efekt
końcowy w postaci uporządkowanego i wyposażonego boiska sportowego
pozostanie na trwałe w naszej gminie, a sam obiekt będzie mógł być
w przyszłości wykorzystywany do wielu spotkań i imprez kulturalno –
sportowych. Natomiast dar liturgiczny pozostał w Kościele Parafialnym
w Bodzanowie.
Gospodarka Komunalna
Wodociągi i kanalizacja
Zakupiono
materiały
wodociągowe
celem
dokończenia
zadania
zapoczątkowanego w 2013 r. pn. „Budowa brakujących nitek wodociągowych
w miejscowości Miszewo Murowane” za kwotę 2.290,01 zł/brutto.
Przeprowadzono postępowanie dot. zakupu materiałów wodociągowych na
bieżące utrzymanie sieci wodociągowej – wyłoniony Wykonawca
Przedsiębiorstwo handlowe „SEA” Paweł Bronikowski ul. Norbertańska 3,
Płock.
W związku z wykonywaniem prac na sieci wodociągowej oraz na stacjach
uzdatniania wody zakupiono materiały ze szczególnym uwzględnieniem
remontu i wymiany hydrantów p. poż. za łączną kwotę 6.240,43 zł/brutto.
Zakupiono naklejki odblaskowe o wymiarach 200 x 200 mm ( 400 szt.) oraz
150 x 150 mm (100 szt.) z przeznaczeniem do oznaczenia hydrantów p.poż.
Wykonano przegląd i naprawę hydrantów na ul. Wschodniej w Chodkowie
Działkach o co wnioskował na ostatniej sesji Rady Gminy, pan Radny Czesław
Gocek. Na chwilę obecną powyższe hydranty są sprawne.
Wykonano przegląd sprężarki powietrza usytuowanej w stacji uzdatniania wody
w Stanowie. Przegląd polegał na wymianie oleju i filtrów - kwota ofertowa
1.367,77 zł/netto.
W nawiązaniu do poboru wody w ramach monitoringu przeglądowego w dniu
29.06.2015 r. przez służby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Płocku w punktach na sieci wodociągowej podległej pod stacje uzdatniania
wody w Leksynie i Stanowie informuję, że 25.08.2015 r. otrzymaliśmy
sprawozdania z przeprowadzonych badań. Woda w badanych punktach nie

wykazuje przekroczeń badanych parametrów. Wyniki badań wody zostały
umieszczone na stronie internetowej gminy Bodzanów w zakładce
AKTUALNOŚCI.
Kontynuując temat związany z dotychczasową obsługą hydrantów na terenie
naszej Gminy przez pracowników referatu gospodarki komunalnej, w dniu
26.08.2015 r. skierowano pracownika - konserwatora stacji uzdatniania wody
w Stanowie na kurs konserwatora hydrantów zewnętrznych. Zdobyte
zaświadczenie uprawnia do dokonywania przeglądów technicznych i czynności
konserwacyjnych,
w
tym
badania
parametrów
ciśnienia
i wydajności hydrantów zewnętrznych zgodnie z Polskimi Normami oraz aktami
prawnymi. Na chwilę obecną pozostaje zakup odpowiedniego sprzętu do
wykonywania w sposób prawidłowy ww. czynności.
W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono konieczność wymiany
niektórych podzespołów w oczyszczalni ścieków w Bodzanowie niezbędnych
do właściwego zabezpieczenia funkcjonowania procesów technologicznych
koszt po wykonaniu wyniósł 5.944,20 zł/brutto.
Zakupiono również łopatki grafitowe do wymiany w dmuchawie DTA 140
za kwotę 1.472,31 zł/brutto niezbędne do przeprowadzenia naprawy urządzenia
w serwisie firmy BIO-TECH wykonawcy prac serwisowych za kwotę zgodnie
ze złożoną ofertą 5.159,85 zł/brutto.
W związku z awarią przetwornika tlenowego w oczyszczalni ścieków
w Bodzanowie zakupiono płytę główną za kwotę 1.205,72.
Dokonano naprawy zdemontowanych z przydomowych przepompowni ścieków
pomp kanalizacyjnych w ilości sztuk 3 za kwotę 1.845,00 zł/brutto.
W przypadku stwierdzenia przez serwis niewłaściwego użytkowania kanalizacji
sanitarnej na wskutek czego wystąpi awaria pompy, co ostatecznie zostanie
potwierdzone protokołem uprawnionego serwisu, właściciele nieruchomości u
których doszło do takiej awarii, za naprawę mogą zostać obciążeni kosztami
naprawy.
Ponadto po weryfikacji złożonego zestawienia do Urzędu Marszałkowskiego
dotyczącego opłat środowiskowych za 2014 r. w dniu 08.09.2015r.
otrzymaliśmy zwrot kwoty 735,00zł.
Utrzymanie czystości i porządku
Wobec osób uchylających się od ponoszenia opłat za odbiór
i zagospodarowanie odpadów wszczęte zostały postępowania egzekucyjne, które
prowadzone są od maja br. przez Naczelnika Skarbowego w Płocku. Pod

koniec sierpnia otrzymaliśmy pierwsze informacje, że procedura ściągania
należności została rozpoczęta.
Ponadto na bieżąco wystawiane są upomnienia do zapłaty, które w przypadku
nieuregulowania należności w terminie 7 dni od daty otrzymania stanowią
podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego czyli wystawienia tytułu
wykonawczego i przekazania go do właściwego organu egzekucyjnego czyli
Naczelnika Urzędu Skarbowego. Na początku miesiąca września wystawiono
kolejnych 270 upomnień na kwotę bliską 42.000 zł.
Drogi
W ramach bieżącego utrzymania dróg trwa nawożenie dróg gminnych
mieszanką żwirową. Do 31 sierpnia br. nawiezione zostały kolejne drogi:
1. Krawieczyn
82tony
2. Cybulin
600ton
3. Chodkowo ul. Ostatnia i Lipowa
384tony
4. Małoszewo – Felicjanów
72tony
5. Chodkowo ul. Górna i Wiosenna
387ton
6. Bodzanów (ul. Orzeszkowej, Czysta, Szarych Szeregów, Reymonta,
Nadrzeczna) 510ton
7. Osmolinek
78ton
8. Kanigowo
6ton
9. Mąkolin Kolonia
5 ton
10.Karwowo
10ton
11.Parkoczewo
6ton
12.Chodkowo (droga Chodkowo – Reczyn)
294ton
13.Materiał zgromadzony na placu Urzędu Gminy
98ton
Razem
2.532ton

W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu uporządkowanie handlu
na Placu Kościuszki w Bodzanowie, przygotowany jest teren dla osób, które
dotychczas prowadziły sprzedaż produktów na ulicach dojazdowych
tj.Kilińskiego, 3-go Maja i Poniatowskiego. W tym celu część działki
stanowiącej własność Gminy wysypana została żwirem na co zużyto dotychczas
180 t żwiru.
Sukcesywnie prowadzone są także prace porządkowe przy drogach na terenie
całej gminy, polegające na oczyszczaniu poboczy i rowów.
W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi tj. wysokimi
temperaturami zewnętrznymi oraz zgłoszeniami mieszkańców, pracownicy

referatu komunalnego posypywali kruszywem nawierzchnie dróg wykonanych
metodą powierzchniowego utrwalenia. Na ten cel wykorzystano 240t mieszanki
żwirowej.
Sukcesywnie remontowane są przystanki zlokalizowane przy drogach na terenie
gminy. Dotychczas remont wykonano w następujących miejscowościach:
Bodzanów, Nowe Miszewo, Borowice, Gąsewo, Krawieczyn, Cybulin, Mąkolin.
Rozstrzygnięte zostało postępowanie na wykonanie okresowych przeglądów
pięcioletnich oraz aktualizację książek dróg gminnych na terenie Gminy
Bodzanów. Przeglądy mają zostać wykonane do dnia 15.10.2015 r. Łączny
koszt wykonania dokumentacji to 8.234,35zł brutto.
Zakończone zostało również postępowanie na zakup soli drogowej na zimowe
utrzymanie dróg. Koszt zakupu 25 ton soli drogowej to 7.349,25zł brutto. W
najbliższym czasie ogłoszone zostanie również postępowanie na zakup piasku
do zimowego utrzymania dróg.
W związku z wnioskiem złożonym przez pana Radnego Krzysztofa
Lewandowskiego dotyczącego ustawienia progów zwalniających na niektórych
ulicach na terenie Bodzanowa, Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Płocku przesłał opinię negatywną.
Stwierdzono w oparciu o informacje przekazane przez Komendę Miejską Policji
w Płocku, że w okresie ostatnich trzech lat na wnioskowanych drogach
odnotowano jedną kolizję drogową.
Ponadto ulice te zgodnie z obowiązującym oznakowaniem znajdują się w
obszarze strefy zamieszkania, gdzie prędkość z jaką można się poruszać nie
powinna przekraczać 20km/h. Jednocześnie komisja, dokonująca wizji w terenie
uznała, że drogi te stanowią bardzo krótkie odcinki, na których brak jest
możliwości do rozwijania prędkości zagrażających życiu mieszkańców.
Gospodarka Mieszkaniowa
Wykonane zostały okresowe przeglądy budowlane budynków komunalnych
będących własnością Gminy Bodzanów. Koszt ich wykonania wyniósł
2.800,00zł. brutto
W najbliższym czasie rozstrzygnięte zostanie postępowanie na wykonanie
okresowych przeglądów kominiarskich.
Rozstrzygnięte zostało postępowanie na zakup artykułów malarskich na
wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach komunalnych. Wyłoniona
firma to PHU Szymczak Witold z Bodzanowa.

Trwają prace naprawcze kotłowni w budynkach komunalnych w Stanowie 61
oraz Chodkowie Działkach ul. Miodowa 17. Zgodnie z protokołami z przeglądu
technicznego w/w kotłowni sporządzonymi w dniu 24.03.2015 r. należało
wykonać remonty kotłów oraz podajników ze względu na ich zły stan
techniczny. Wartość robót 20.805,45zł. brutto
Podczas prowadzenia prac okazało się, że w obu kotłowniach uszkodzone są
inne podzespoły, których stan techniczny możliwy był do oszacowania po
wykonaniu częściowych napraw. Koszt prac dodatkowych wyniesie ok.
3.500,00zł.brutto
Wobec powyższego w ramach podpisanej umowy Wykonawca zobowiązał się
do nieodpłatnego przeprowadzenia przeglądu i naprawy urządzeń w kotłowni
w budynku Urzędu Gminy w Bodzanowie.
W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na zakup opałów tj. oleju
opałowego, ekogroszku i pelletu dla Gminy Bodzanów i jednostek
organizacyjnych.
W związku z występującymi awariami kanalizacji wewnętrznej w budynku
Ośrodka Zdrowia w Chodkowie Działkach zlecono wykonanie udrożnienia
i inspekcji telewizyjnej. Łączny koszt usługi wyniósł 1.363,41zł. brutto.
W wyniku prowadzonych prac porządkowych na terenie stadionu „Huragan”
w Chodkowie wykarczowanych zostało 11szt. topoli z czego uzyskaliśmy 16 m3
drewna.
Nie mniej, w związku z pożarem zabudowań gospodarskich jaki miał miejsce w
sierpniu br. na posesji stanowiącej własność Państwa Bańka w m. Mąkolin
Kolonia, na prośbę poszkodowanych Gmina Bodzanów z powyższej wycinki
przekazała nieodpłatnie 10m3 drewna na odbudowę zniszczonej w pożarze
więźby dachowej.
Pozostałe 6 m3 drewna jest składowane i będzie wykorzystane na bieżące
potrzeby Urzędu Gminy.
Pozostałe
W związku z kompleksową naprawą autokaru będącego własnością Urzędu
Gminy dokonano zakupu części oraz dokonano naprawy na łączna kwotę
8.670,99 zł brutto.
Dokonano naprawy Volkswagena Transportera za kwotę 2.169,99 zł brutto.
Przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie inspektora nadzoru
na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”
kwota oferty 7.543,00 zł brutto.

Przeprowadzone zostało postępowanie na wykonywanie bieżących napraw
i serwisu pojazdów będących własnością Gminy Bodzanów. Wyłoniona firma to
SZER-SERWIS z Nowego Miszewa.

/-/ Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW

