Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
Z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 27 listopada do 28 grudnia 2015r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Gminy zostały przedłożone Wojewodzie
Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia oraz według właściwości
Regionalne Izbie Obrachunkowej w Płocku i 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 obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na rok 2016,
4. uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości,
5. uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych,
6. uchwała w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na
podatek od nieruchomości, rolny i leśny,
7. uchwała w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu „Senior –
WIGOR” w Stanowie,
8. uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9. uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10.uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej,
11.uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie
Gminy Bodzanów przez inne niż Gmina Bodzanów osoby prawne
i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania,
12.uchwała w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych,
13.uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia w formie darowizny
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej,
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położonej w miejscowości Bodzanów, wraz z prawem własności
budynków i budowli,
14.uchwała w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości
stanowiących własność Gminy Bodzanów, zlokalizowanych
w miejscowości Mąkolin, gm. Bodzanów, o nr ewidencji
geodezyjnej 114/18 i 114/23.
II.

Sposób prowadzenia inwestycji.

- 16 grudnia dokonano oficjalnego otwarcia odcinka drogi powiatowej relacji
Dzierżanowo-Gromice-Rogowo w m. Gromice, o długości 1308 mb. Inwestycja
realizowana była w Partnerstwie z Powiatem Płockim. Otwarciu udział wzięli
przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Płocku, Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku oraz Gminy Bodzanów. Udział środków Gminy Bodzanów to kwota
286 513,14 zł.
- Gmina Bodzanów w Partnerstwie z Powiatem Płockim zakończyła realizację
projektu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odnośnie „Wspierania rozwoju
terenowej infrastruktury edukacyjnej” na doposażenie Szkoły Podstawowej
w Nowym Miszewie i w Bodzanowie w sprzęt edukacyjny dla utworzenia
laboratoriów przyrodniczych. Wkład własny gminy wynosił 4400,00 zł.
dofinansowanie to kwota 39600,00 zł
- 21 grudnia dokonano odbioru robót budowlanych związanych z wymianą
pokrycia dachu i obróbek blacharskich na budynku Posterunku Policji w
Bodzanowie. W odbiorze uczestniczył Komendant Miejskiej Policji w Płocku
Pan Jarosław Hofman. Kolejnym etapem robót będzie remont elewacji tego
budynku dzięki oszczędnościom uzyskanym z zadania związanego z
termomodernizacją budynków użyteczności publicznej – zespołów szkół w
Nowym Miszewie.
- 21 grudnia
rozpoczęły się prace odbiorowe na zadaniu
pn.:
„Termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w gminie Bodzanów” w
kompleksie szkół w Nowym Miszewie. Inwestycja realizowana jest dzięki
wsparciu środkami z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
- Gmina Bodzanów zgodnie ze swoimi celami kontynuuje poprawę wizerunku
budynków użyteczności publicznej. W ramach Partnerstwa ze związkiem Gmin
Regionu Płockiego planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego na
wykonanie termomodernizacji dla zespołu szkół w Bodzanowie w ramach
Działania 4.2 Efektywność energetyczna w ramach RPO WM 2014-2020. Dla
pozostałych szkół w miejscowości Cieśle i Nowe Kanigowo planowane jest
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opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z poprawą
energetyczną budynków. W ramach środków na rewitalizację obiektów
zabytkowych.
- W ramach inwestycji związanej z utworzeniem dziennego Domu „Senior’Wigor” w Stanowie obecnie trwają prace związane z urządzeniem pomieszczeń
budynku w niezbędny sprzęt do terapii ruchowej.
Realizowane inwestycje:
- aktualizacja dokumentów rozwoju gminy do wymogów stawianych w nowej
perspektywie finansowej 2014-2020 tj. Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego dla Gminy Bodzanów oraz
Planu aglomeracji Bodzanów
- z zakresu gospodarki wodno-ściekowej: opracowanie pełnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej związanej z rozbudową i modernizacją oczyszczalni
ścieków Bodzanowie.
Planowane inwestycje:
- opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla budowy
kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo-Działki oraz części m.
Chodkowo w ramach ogłoszonego konkursu z działania 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach w ramach POIiŚ 2014-2020.
- z zakresu infrastruktury drogowej: wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na budowę chodnika przy ulicy Pałacowej w m. Nowym
Miszewie, przebudowę drogi w m. Mąkolin Kolonia i Kanigowo-Pepłowo,
- 1 grudnia została podpisana umowa na roboty dodatkowe dla zadania pn.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów.
Powyższe roboty dodatkowe obejmują:
1) dla zapewnienia właściwych parametrów cieplnych przegród należy: na
ocieplonych ścianach zewnętrznych styropianem gr. 15 cm EPS 70-040
dokleić styropian o gr. 3 cm o współczynniku lambda 0,040, natomiast
pozostałe ściany zewnętrzne ocieplić właściwym styropianem
o współczynniku lambda 0,038; strop wentylacyjny – zwiększyć grubość
wełny o 2 cm żeby doprowadzić do zgodności grubości wełny z audytem.
2) wykonanie tynku mozaikowego, który zapewni funkcjonalność
i utrzymanie wejścia w należytej estetyce.
3) zamontowanie kratek wentylacyjnych na kominach w celu zabezpieczenia
kominów przed zakładaniem gniazd,
4) w kotłowni szkoły podstawowej montaż drzwi p.poż EI60.
Wartość zadania – 55 945,87 PLN.
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Termin zakończenia robót – 15.12.2015 r.
- 1 grudnia została podpisana umowa na wybór Inspektora nadzoru na roboty
dodatkowe dla zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej w Gminie Bodzanów.
Wartość usługi to 1,97% od kwoty 55 945,87 PLN, tj. 1102, 13 zł (brutto)
III.

Bieżąca działalność.

- 11 grudnia br. do wpłynęło powiadomienie o zamiarze wystąpienia z
inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego, z inicjatywy grupy
obywateli, pełnomocnikiem reprezentującym inicjatora
jest
p. Rafał
Kwiatkowski. Przedmiotem tego referendum ma być odwołanie Rady Gminy
Bodzanów i Wójta Gminy Bodzanów.
- Trwają prace związane z organizacją transportu publicznego. Rozpoczęcie
dojazdów będzie możliwe po zabezpieczeniu środków finansowych na
powyższe działania w budżecie gminy na rok 2016, przez Radę Gminy oraz
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tj.
przetargu na wyłonienie przewoźnika). Zachowanie terminów ustawowych na
powyższe działania powoduje, że faktyczne przewozy mogą rozpocząć się nie
wcześniej niż od 1 lutego 2016 r. szacunkowe wartości na podstawie rozeznania
rynku to 2,50 za km co rocznie za 6 kursów dziennie, po 50km, wyłącznie w dni
robocze (300) stanowić będzie wartość 234 000,00 zł
- 17 grudnia Gmina Bodzanów nabyła w drodze darowizny budynki i budowle
zlokalizowane na działce nr 433/1 o pow. 0,15 ha w Bodzanowie wraz z
prawem użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości Skarbu
Państwa, od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Ponadto zawarty został akt
notarialny w sprawie zbycia na rzecz Lecha Zycha działki 385/2 o pow. 0,0922
ha w Niesłuchowie, w zmian za przekazanie na rzecz gminy działki 386/2,
o pow. 0,1043 ha, z przeznaczeniem jej na drogę we wsi Niesłuchowo.
- 18 grudnia br. reprezentowałem Gminę Bodzanów podczas uroczystego
spotkania świątecznego które odbyło się w ramach Narodowego Programu
Promocji Polska Przedsiębiorczość. Podczas spotkania została wręczona
statuetka i dyplom rekomendacyjny dla Uczestników Narodowego Programu
Promocji Polska Przedsiębiorczość oraz zaprezentowani zostali wszyscy
dotychczasowi Uczestnicy Programu.
- 4 grudnia w Bodzanowie odbyła się uroczysta Gala z okazji obchodów
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Podczas Gali podziękowano
wolontariuszom za ich dotychczasową pracę, zaangażowanie i wytrwałość.
Każdy z nich otrzymał upominek w formie książki,
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- w dniach 5-6 grudnia Centrum Wolontariatu przy GOPS w Bodzanowie
przeprowadziło Świąteczną Zbiórkę Żywności
(zbiórka publiczna Nr:
2015/4613/OR). Trzydziestu ośmiu wolontariuszy z Gimnazjów w Bodzanowie
i Nowym Miszewie zbierało żywność w pięciu sklepach na terenie Gminy
Bodzanów. Zebrano rekordową ilość żywności: 621,33 kg,
- dzieciom z najuboższych rodzin, korzystających ze wsparcia GOPS-u,
przekazano 160 świątecznych paczek ze słodyczami. Paczki wraz z życzeniami
świątecznymi wręczane są przez pracowników socjalnych,
- 22 grudnia szesnaście samotnych osób, bez dochodu, otrzymało świąteczne
paczki żywnościowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”,
- zorganizowaliśmy również akcję na wzór szlachetnej paczki. Do akcji
włączyło się 13 rodzin, które ufundowały paczki dla wybranych rodzin i osób
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- 21 grudnia z naszej inicjatywy rozdysponowano 7 ton jabłek wśród
mieszkańców Gminy Bodzanów,
- w dniach od 7 do 21 grudnia rozliczono I transzę stypendium szkolnego –
pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2015/2016 w kwocie 90 049 zł –
przyznana dla 235 uczniów,
- w dniach 11-12 grudnia odbyło się szkolenie w zakresie „Program wspierania
rodziny” dla 15 nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Bodzanów,
- wydano 85 dowodów osobistych. Obecnie prowadzonych jest dziewięć
postępowań administracyjnych w zakresie wymeldowania z pobytu stałego oraz
pobytu czasowego,
- dokonano transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia,
- wydawano cztery zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o wartości
230,08 zł. Prowadzone jest jedno postępowanie dotyczące wydania zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych od 1 stycznia 2016 r.
- wydano jedną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w
zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy Bodzanów,
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- w okresie przedświątecznym wziąłem udział w następujących uroczystościach
bożonarodzeniowych:
9 grudnia - spotkanie opłatkowe i kiermasz prac w Domu Pomocy Społecznej w
Nowym Miszewie
12 grudnia - spotkanie wigilijne w Zespole Placówek Oświatowych w Nowym
Miszewie
14 grudnia - spotkanie wigilijne z Radnymi i pracownikami Urzędu Gminy
Bodzanów
15 grudnia - spotkania wigilijne z Kołami Emerytów i Rencistów z Bodzanowa
i Nowego Miszewa
16 grudnia - kolędowanie w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie
18 grudnia - spotkanie informacyjne i świąteczne z Sołtysami Gminy
Bodzanów
21 grudnia - spotkanie wigilijne w Publicznym Gimnazjum w Bodzanowie
22 grudnia - spotkanie świąteczne z klubami sportowymi HURAGAN
Bodzanów i RELAX Miszewo
Gospodarka Komunalna
Gospodarka wodno-ściekowa
W dniu 14.12.2015 w ramach kontroli wewnętrznej dokonaliśmy poboru
i analizy wody surowej i uzdatnionej z wszystkich stacji uzdatniania wody
z terenu Gminy Bodzanów w ramach monitoringu kontrolnego oraz z
wyznaczonych punktów na sieci wodociągowej zgodnie z monitoringiem
przeglądowym (rozszerzonym). Według otrzymanej analizy monitoringu
kontrolnego wystąpiły przekroczenia zawartości manganu w wodzie uzdatnionej
na wyjściu ze stacji w Reczynie i Leksynie.
Woda uzdatniona na wyjściu ze stacji uzdatniania w Stanowie nie posiada
przekroczeń badanych parametrów. Obecnie oczekujemy na wyniki z pobory
wody z punktów na sieci wodociągowej przeprowadzonego w ramach
monitoringu przeglądowego.
Wszystkie wyniki analiz zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy
Bodzanów.
W związku w rozpoczęciem prac mających na celu poprawę jakości wody
ze stacji w Reczynie i Leksynie wdrożyliśmy procedurę dotyczącą zakupu
dwóch sztuk nowych sprężarek olejowych niezbędnych do procesu uzdatniania
wody surowej w stacjach. Zakup ten podyktowany jest głównie tym, że
aktualnie używane sprężarki są wyeksploatowane i stan ich nie gwarantuje
bezpiecznej pracy niezbędnej do podtrzymania ciągłości procesów
technologicznych w stacjach. Zakup sprężarek dokonywany jest z
uwzględnieniem potrzeb w ewentualnej późniejszej modernizacji stacji tzn. wg
obecnych planów sprężarki będą mogły również być wykorzystane po
zmodernizowaniu stacji.
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Na bieżąco wykonujemy naprawy przyłączy wodociągowych i naprawy sieci
wodociągowej na terenie Gminy Bodzanów (w grudniu br. w Cieślach,
Małoszewie i Nowym Kanigowie).
Nieprzerwanie również uprawniony konserwator SUW dokonuje
sprawdzania wydajności hydrantów p.poż. na terenie gminy.
Ponadto w ramach prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej
wykonaliśmy badanie ścieków surowych i oczyszczonych pobranych z
oczyszczalni ścieków w Bodzanowie. Sprawozdania z badań nie wykazały
przekroczeń badanych parametrów.
Poza tym na bieżąco usuwane są awarie dot. przydomowych
przepompowni usytuowanych na sieci kanalizacyjnej w Niesłuchowie i Nowym
Miszewie.
W grudniu br. w dalszym ciągu w ramach sprawdzania i uzupełniania
braków zleciliśmy wykonanie obowiązkowych, pięcioletnich przeglądów
budynków i założenie książek obiektów budowlanych wszystkich stacji
uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Bodzanów. Koszt
wykonania w/w dokumentacji to 1.896,80 zł/brutto.
Utrzymanie czystości i porządku
Na początku grudnia br. opracowano harmonogram wywozu odpadów
komunalnych na rok 2016. Został on umieszczony na stronie internetowej
Urzędu Gminy Bodzanów oraz zostanie przekazany mieszkańcom Gminy
podczas najbliższego odbioru odpadów komunalnych.
W wyniku prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego egzekucji
administracyjnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na konto Urzędu Gminy wpływają pierwsze wpłaty, które na bieżąco
księgowane są w naszym systemie. Po zakończeniu bieżącego roku i rozliczeniu
wpłat, ich wysokość zostanie Państwu niezwłocznie przekazana.
Utrzymanie dróg gminnych
W ramach zawartej umowy na dostawę mieszanki żwirowej na naprawę
dróg na terenie Gminy Bodzanów w bieżącym roku, zakupiliśmy łącznie 7416
ton tego kruszywa i praktycznie zakończyliśmy nawożenie dróg mieszanką
żwirową w tym roku.
O ile warunki atmosferyczne pozwalają prowadzimy doraźne prace naprawcze
związane z wyrównywaniem nawierzchni dróg nieutwardzonych przy
wykorzystaniu niewielkich ilości tej mieszanki, którą zgromadziliśmy do tego
celu na placu Urzędu Gminy.
Do końca roku planujemy zakupić kilku ton kruszywa o większej frakcji oraz
niezbędną ilość zaprawy asfaltowej tzw. „na zimno” do wykorzystania we
własnym zakresie do niewielkich napraw dróg, a zwłaszcza ubytków, w ramach
ich bieżącego utrzymania w okresie zimowym.
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W związku z rozpoczętym sezonem zimowym przygotowaliśmy
posiadany sprzęt niezbędny do odśnieżania dróg oraz przygotowujemy
mieszankę piasku z solą drogową
w proporcji odpowiednio 3:1 do
ewentualnego posypywania dróg i chodników w miarę potrzeb w celu
zwalczania śliskości.
Ponadto z myślą o rozpoczętym sezonie zimowym zakupiliśmy 5000 litrów
oleju napędowego „Arctic” dla wykorzystywanego taboru.
Do końca roku planowany jest zakup posypywarki soli i piasku.
W ostatnim czasie z większych napraw dróg gminnych wykonaliśmy prace w
Archutowie, Osmolinku, Pepłowie, Miszewie ul. Pocztowa, Białobrzegach
i Stanowie.
Bez przerwy prowadzimy także prace porządkowe przy drogach gminnych,
polegające na oczyszczaniu poboczy i rowów.
Gospodarka mieszkaniowa
W grudniu br. wykonaliśmy prace porządkowe na terenie wokół budynku
komunalnego w Stanowie 61. W najbliższych tygodniach, jeżeli warunki
atmosferyczne pozwolą, przystąpimy do naprawy kanalizacji zewnętrznej od
budynku do istniejącego szamba. Odcinek kanalizacji w trakcie remontu
budynku sprzed kilku lat, wykonany został z rur kamionkowych i niestety
przestał właściwie spełniać swoje funkcje poprzez co wymaga jak najszybszego
podjęcia działań naprawczych.
Ponadto w ostatnich dniach grudnia br. przygotowujemy się do przeprowadzenia
prac remontowych klatek schodowych w w/w budynku. Prace te planujemy
przeprowadzić w styczniu 2016 r.
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