Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
Z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 28 grudnia 2015 r. do 27 stycznia 2016 r.
I. Realizacja uchwał Rady Gminy
Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Gminy zostały przedłożone Wojewodzie
Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia i są 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bodzanów na lata 2016 – 2025,
4. uchwała w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Bodzanów na rok
2016,
5. uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej,
6. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 97/XVI/2015 Rady Gminy
Bodzanów z dnia 27 listopada 2015r. dotyczącej 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,
7. uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2016,
8. uchwała w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży
służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością
gminy,
9. uchwała w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady
Gminy Bodzanów na 2016 r,
10. uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa.
II.

Sposób prowadzenia inwestycji.

- 30 grudnia 2015 r. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z
zadaniem pn.: Adaptacja pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu dla
obiektu Dziennego Domu Pobytu Senior – Wigor w Stanowie, gm. Bodzanów
w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmował: 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
całkowita zadania wyniosła 403 352,08 zł z czego dofinansowanie
to 241 195,03 zł. Wydatki dot. robót budowlanych, usługi nadzoru
inwestorskiego, promocji , zakupu i dostawy wyposażenia.
Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodzą z Rządowego
Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020
- W ramach ukończonej ww. inwestycji dnia 23 stycznia 2016 r. dokonano
uroczystego otwarcia pomieszczeń budynku w Stanowie, przygotowanych dla
potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior-WIGOR”, który posłuży
do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób starszych.
- 8 stycznia 2016 r. w Publicznym Gimnazjum w Nowym Miszewie odbyła się
konferencja – wydarzenie zamykające projekt pn.: „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej w gminie Bodzanów”. Inwestycja
realizowana jest dzięki wsparciu środkami z Mechanizmu Finansowego EOG
2009-2014.
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: nadal trwają prace związane z
opracowaniem pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z
rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków Bodzanowie.
Planowane inwestycje:
- dnia 12 stycznia 2016 r. złożono wnioski aplikacyjne związany z poprawą
infrastruktury drogowej w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych „ w ramach PROW na lata 2014-2020 na przebudowę dróg gminnych
na terenie gminy Bodzanów. W ramach wniosków realizowane będą drogi w
miejscowościach: Cieśle, Reczyn, Stanowo oraz drogi nr 290220W Stanowo –
Osmolinek, przebudowa drogi gminnej nr 290207W Miszewko, przebudowa
drogi gminnej Chodkowo-Karwowo Duchowne, przebudowa drogi gminnej
Cybulin-Kiełtyki
- Gmina Bodzanów w ramach Partnerstwa ze Związkiem Gmin Regionu
Płockiego planuje złożenie wniosku aplikacyjnego na wykonanie
termomodernizacji dla zespołu szkół w Bodzanowie w ramach Działania 4.2
Efektywność energetyczna w ramach RPO WM 2014-2020. Wniosek dotyczy
termomodernizacji szkół w m. Bodzanów
- 29 stycznia zostanie złożony wniosek aplikacyjny dla budowy kanalizacji
sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo-Działki oraz części m. Chodkowo w

ramach ogłoszonego konkursu z działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach w ramach POIiŚ 2014-2020.
- Dla Szkoły Podstawowej
w Cieślach planowane jest opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z poprawą energetyczną
budynku.
- z zakresu infrastruktury drogowej: wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na budowę chodnika przy ulicy Pałacowej w Nowym Miszewie,
przebudowę drogi w miejscowościach: Mąkolin Kolonia i Kanigowo-Pepłowo
III. Bieżąca działalność.
- w dniu 20 stycznia br. Sąd Okręgowy w Łodzi przesłał pozew o zapłatę w
postępowaniu upominawczym wobec Gminy Bodzanów, na kwotę 147 545,71
zł z ustawowymi odsetkami, na rzecz ABC Budownictwo Sp. z o. o. Roszczenie
to jest dochodzone tytułem niewypłaconego wynagrodzenia podwykonawcy
przez firmę ELMIR, w ramach inwestycji Budowa komplesu sportowooświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I
- w dniu 20 stycznia br. Sąd Rejonowy w Płocku przesłał do Gminy Bodzanów
nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym kwoty 49 200,00 z odsetkami
oraz kwotę 3032,00 tytułem zwrotu kosztów procesu; na rzecz E. A. P. sp. z o.
Roszczenie to jest dochodzone tytułem niewypłaconego wynagrodzenia
podwykonawcy przez firmę BACARD, w ramach inwestycji Modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie
Od obydwu roszczeń Gmina będzie się odwoływała.
- w dniu 29 grudnia 15 r. Gmina Bodzanów nabyła działkę 62/2 o pow. 1258 m2
z przeznaczeniem na drogę dojazdową do osiedla domów jednorodzinnych w
Łagiewnikach.
- uzyskano zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego zajmowanego
przez najemcę przy ul. Górnej w Chodkowie, co umożliwia dokonanie jego
zbycia.
- Geodeta złożył do oceny wójta dokumentację w sprawie rozgraniczenia drogi
w Parkoczewie, obecnie dokumentacja jest weryfikowana i zostanie
przygotowana decyzji o rozgraniczeniu działki będącej drogą.
- na 29 stycznia br. zaplanowano rozstrzygnięcie przetargu ustnego
nieograniczonego dotyczącego zbycia gruntów o powierzchni 3,00 ha Reczynie
– tereny aktywizacji gospodarczej.
- w 2015 r. wydano 766 dowodów osobistych,

- na dzień 31 grudnia 2015 r. zameldowanych na pobyt stały było 8 276 osób,
a na pobyt czasowy 103 osoby.
- prowadzono 15 podstępowań administracyjnych dotyczących wymeldowania
z pobytu stałego oraz pobytu czasowego,
- liczba urodzeń w 2015 roku – 91, liczna zgonów – 102,
- Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej wg głównego
miejsca wykonywania działalności, którą jest Gmina Bodzanów posiada 380
wpisów.
- w 2015r. wydano 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 12 stycznia Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez Agencję Rynku
Rolnego nieodpłatnie otrzymał i rozdysponował wśród mieszkańców gminy
20 ton jabłek.
- 10 stycznia 2016 r. ponownie uczestniczyliśmy w Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Razem z nami zagrały gminy: Radzanowo, Bulkowo,
Wyszogród, a także Domy Pomocy Społecznej z Goślic, Zakrzewa, Miszewa
Murowanego, Wyszogrodu, Koszelewa, Brwilna oraz Zespół Szkół Specjalnych
z Goślic. Łączna liczba osób kwestujący to 203 wolontariuszy.
24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się pod hasłem:
„Mierzymy Wysoko – pediatria i godna opieka dla osób w podeszłym wieku”.
Kwoty zebrane:
Gmina Bulkowo – 16.953,37 zł
Gmina Wyszogród – 11.034,65 zł
Gmina Radzanowo – 14.083,01 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach – 403,35 zł
Gmina Bodzanów – 25.668,34 zł
Razem: 68142,72 zł
Serdecznie dziękuję
naszym Partnerom oraz Darczyńcom za wsparcie
finansowe i rzeczowe, jak również pozostałym osobom, które były
zaangażowane w przygotowanie tego przedsięwzięcia.
Szczególne podziękowania należą się wolontariuszom, którzy zaangażowali się
w zbiórkę pieniędzy i jak co roku wywiązali się z tego zadania w 100%.

Gospodarka Komunalna
Wodociągi i kanalizacja
W ramach prowadzonych bieżących prac na stacjach uzdatniania wody w
dniu 30.12.2015 r. zakupione zostały dwie nowe sprężarki powietrza ATLAS
COPCO niezbędne do procesu uzdatniania wody. Sprężarki zostały
zamontowane w stacjach w Reczynie i Leksynie – koszt 28 000,00 zł/brutto.
W nawiązaniu do wykonanych w IV kwartale zeszłego roku książek i
przeglądów obiektów budowlanych (SUW i oczyszczalni ścieków) w
najbliższym czasie czeka nas przeprowadzenie podstawowych remontów
budynków SUW i oczyszczalni zgodnie ze sporządzoną dokumentacją.
W grudniu zeszłego roku do budynku stacji uzdatniania wody w Reczynie
zakupiono nowe drzwi zewnętrzne za kwotę 1110,00 zł/brutto. Montaż
wykonany będzie we własnym zakresie.
Ponadto, do wykonywania bieżących prac w SUW i sieciach
wodociągowych zakupiono, dla trzech konserwatorów po jednym komplecie
podstawowych narzędzi za łączną kwotę 750,15 zł/brutto.
W ramach umowy zwartej z firmą Ziemia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Ożarowie Mazowieckim, obowiązującej do 31.12.2015 r. dokonano odbioru
skratek oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstających
w ramach procesów technologicznych w oczyszczalni ścieków w Bodzanowie koszt 4.720,68 zł/brutto.
Utrzymanie czystości i porządku
Na początku stycznia br. dokonaliśmy wstępnego rozliczenia za rok 2015
umowy IRGK.272.14.2014 podpisanej 08 lipca 2014 r. z firmą REMONDIS
Sp. z o.o. dotyczącego odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych z terenu gm. Bodzanów.
Wydatki za rok 2015 obejmujące odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy (w tym obsługa PSZOK)
wyniosły 635.688,00 zł.
Dodatkowo koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów (w tym koszty
administracyjne, obsługa serwisowa programu komputerowego, wynagrodzenie
pracownika, szkolenia, materiały), ukształtowały się na poziomie 50.099,27 zł.
Natomiast wpływy za rok 2015 wyniosły 603.698,09 zł.
Jedną z przyczyn powyższej sytuacji jest brak regularnych,
comiesięcznych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami zgodnie ze złożoną
przez mieszkańców deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 137.410,81
zł. – liczone od 1 lipca 2013 r.
Wobec osób, które zalegają z opłatami na bieżąco wystawiane są
upomnienia a następnie tytuły wykonawcze, które przekazywane są do
Naczelnika Urzędu Skarbowego celem dalszego prowadzenia egzekucji
administracyjnej.

Dotychczas ilość wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy wpływów z
tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015 r.
ukształtowała się na poziomie 2.183,44 zł.
Ponieważ rok 2016 jest ostatnim rokiem obowiązywania aktualnej umowy
na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gm.
Bodzanów konieczna jest wnikliwa analiza i właściwe skorelowanie stawek za
odbiór odpadów oraz o wynegocjowanie jak najlepszych warunki współpracy z
firmą, która będzie wybrana w ramach przetargu tj. od 1 stycznia 2017 r.
W styczniu br. ogłoszono zapytanie ofertowe na odbiór
i zagospodarowanie niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych
w związku z utrzymaniem czystości i porządku. Zapytanie obejmowało między
innymi odbiór odpadów z targowisk i zbieranych z terenu Gminy przez
pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma Remondis Sp. z o.o. Oddział w Płocku. W dniu 21 stycznia br.
podpisana została umowa na świadczenie w/w usług.
Drogi
W celu właściwego utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym w
grudniu 2015 r. zakupiony został rozsiewacz do piasku i soli. Koszt zakupu
wyniósł 18.573,00 zł brutto. Aktualnie planowany jest remont posiadanego,
uszkodzonego i wyeksploatowanego rozsiewacza, co pozwoli na bardziej
efektywne świadczenie usług.
Ze względu na panujące w ostatnim okresie warunki atmosferyczne
sukcesywnie posypujemy nawierzchnie dróg gminnych piaskiem i mieszanką
soli i piasku.
Od początku bieżącego sezonu zimowego do 22 stycznia br. zużyliśmy na ten
cel 310 ton piasku i mieszanki soli i piasku.
W ramach przygotowań do okresu wiosennego i doświadczeń sprzed roku
zakupiliśmy 1500 kg masy asfaltowej na zimno w celu usuwania we własnym
zakresie ubytków w nawierzchni dróg utwardzonych oraz 10 ton kruszywa
kamiennego o większej gramaturze. Trzy tony tego kruszywa w grudniu 2015 r.
zużyliśmy na usuwanie ubytków w drogach w Chodkowie Działkach. Pozostałe
7 ton zostanie wykorzystanych w miarę najpilniejszych potrzeb.
W ramach przygotowań do naprawy znaków drogowych zakupiliśmy rury
ocynkowane. Koszt zakupu wyniósł 2 817,68 zł brutto. Zakup powinien być
wystarczający na cały rok 2016r.
W tym roku w celu uzupełnienia i wymiany planujemy zakup tabliczek z
nazwami ulic w miejscowościach Bodzanów, Białobrzegi, Miszewo Murowane
oraz Nowe Miszewo.
Ponadto w dniu 20.01.2016 r. przez uprawniony serwis, została wykonana
kalibracja urządzeń pomiarowych w zbiorniku paliwa będącego własnością
Gminy. Okresowe tzw. litrażowanie zbiornika jest niezbędne dla osiągania
prawidłowych, rzeczywistych odczytów poboru paliwa podczas tankownia
pojazdów.

Gospodarka Mieszkaniowa
komunalnych w Stanowie 61 wymienione zostały gniazda
wskazane podczas wykonywania ostatnich pomiarów instalacji
Wykonany został również ponowny przegląd
instalacji
w w/w lokalach. Koszt wykonania usługi wyniósł 1000,00 zł

W lokalach
elektryczne,
elektrycznej.
elektrycznej
brutto.
Sukcesywnie będą również usuwane usterki stwierdzone podczas
obowiązkowych okresowych przeglądów pozostałych lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
Rozpoczęte zostało malowanie klatek
schodowych w budynku
komunalnym w Stanowie 61.
Pozostałe
Dokonaliśmy rozliczenia wpływów z tytułu opłat za wodę i ścieki.
Analiza wykazała, że w porównaniu z 2014 r. wpływy za wodę wzrosły o kwotę
33.765,00 zł brutto. Wzrost ten podyktowany jest zarówno zwiększeniem ilości
odbiorców jak i większym zużyciem wody wynikającym prawdopodobnie z
panujących, szczególnie w okresie letnim, warunków atmosferycznych.
W związku ze znacznymi wydatkami z gminnego budżetu poniesionymi
w 2015 r. w ramach zawartej 25 czerwca 2014 r. umowy na świadczenie usługi
oświetlenia ulicznego – tj. za utrzymanie urządzeń oświetleniowych kwoty
162 848,52 zł brutto oraz za energię elektryczną zużytą na oświetlenie dróg na
terenie Gminy – kwoty151 784,06 zł brutto, w związku z zastrzeżeniami co do
jakości usług świadczonych przez firmę ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w
styczniu br. wysłaliśmy pismo do Zarządu Spółki z prośbą o wyjaśnienie
interesujących nas wątpliwości. Zaznaczę, że aktualnie, intensywnie trwają
prace kontrolne nad realizacją aktualnej umowy, jak również prace dotyczące
kwestii związanych z podniesieniem standardu oświetlenia na terenie Gminy
Bodzanów. O wynikach prowadzonych prac będziecie Państwo informowani na
bieżąco.
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