Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
Z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 27 stycznia do 24 lutego2016 r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy zostały przedłożone Wojewodzie
Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia oraz według właściwości do
RIO w Płocku,
są to następujące uchwały:
1. uchwała w sprawie sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego
nr 4, zlokalizowanego w budynku stanowiącym własność Gminy
Bodzanów, położonym na działce 31/10 w miejscowości Chodkowo,
gm. Bodzanów, wraz z udziałem w gruncie,
2. uchwała w sprawie nabycia działki gruntu oznaczonej numerem
ewidencji geodezyjnej 79/1 we wsi Nowe Miszewo, gm. Bodzanów,
3. uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady
Gminy Bodzanów na rok 2016,
4. uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych dla sołtysów,
5. uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bodzanów,
6. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Bodzanów
do
współpracy
w
ramach
projektu
pn.
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” oraz upoważnienia Wójta
Gminy Bodzanów do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego 2014-2020,
7. uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.
„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na
terenie gminy Bodzanów” oraz upoważnienia Wójta Gminy
Bodzanów do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w
aglomeracjach,
8. uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 104/XVII/2015 na rok
2016.
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.

II.

Sposób prowadzenia inwestycji.

- 6 lutego wysłano Zapytanie ofertowe na zadanie. Opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej termomodernizacji oraz przebudowy wewnętrznej
instalacji CO Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach w ramach zadania
pn. termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach.
Szacunkowa wartość zadania – 30.000PLN.
Planowany termin realizacji usługi – 30.06.2016 r. wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowę.
- 17 lutego wysłano Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji
projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.
Kępa Polska.
Szacunkowa wartość zadania – 17 000PLN.
Planowany termin realizacji usługi – 30.06.2016 r. wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowę.
- 19 lutego wysłano Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji
projektowo kosztorysowej na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Długiej i ul. Białobrzeskiej w m. Białobrzegi na odcinku o dł. ok. 2,5 km.
Szacunkowa wartość zadania – 30 000PLN.
Planowany termin realizacji usługi – 30.06.2016 r. wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowę
- W przygotowaniu znajduje się wniosek dotyczący pomocy finansowej ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu
ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych dla OSP
Bodzanów i Niesłuchowo – motopompy w ramach OSP-2016.
- W związku ze złożonym w miesiącu styczniu br. wnioskiem o dofinansowanie
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bodzanów, Chodkowo-Działki
oraz części miejscowości Chodkowo z działania Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
Referat Rozwoju Inwestycji i Funduszy Unijnych przygotował pismo do Pana
Mariusza GAJDY - PODSEKRETARZA STANU w Ministerstwie
Środowiska w sprawie metody wyznaczania wskaźnika koncentracji dla
nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach.
W piśmie wskazano, że przyjęta metodyka wyznaczania wskaźnika koncentracji
dyskryminuje obszary wiejskie, uniemożliwia ubieganie się o dofinansowanie z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach i jest niezgodna z §3 ust 4

rozporządzenia, które dotyczy realizacji nowo budowanej sieci oraz jest
niespójna z polityką Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
W naszym wystąpieniu zwróciliśmy się z prośbą do Pana Ministra o rozważenie
możliwości zmiany metodyki wyliczania wskaźnika koncentracji celem
zachowania spójności z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji.
Pismo skierowano również do P. Adama Struzika - Marszałka Województwa
Mazowieckiego,
P. Kazimierza Kujdy - Prezesa Zarządu NFOŚiGW w Warszawie, P. Edwarda
Trojanowskiego - Sekretarza Generalnego ZGW RP oraz wszystkich Posłanek
i Posłów Ziemi Płockiej na Sejm RP VIII kadencji.
Jednocześnie informuję, że w dniach 17-22.02.2016 r. przeprowadzona została
kontrola ze strony Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dla
zadania pn.: "Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo - etap I"
z zakresu rzeczowego i finansowego realizacji projektu. Kontrolę zakończono,
obecnie oczekujemy na informację pokontrolną.
III.

Bieżąca działalność.

Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
- Niezabudowanej nieruchomości o nr ewid. geod. 247/2 o pow. 0,6248 ha,
położonej we wsi Białobrzegi, gm. Bodzanów - cena wywoławcza
22.300,00zł.(brutto=netto)
- Zabudowanej nieruchomości o nr ewid. geod. 247/3 o pow. 0,2675 ha
położonej we wsi Białobrzegi, gm. Bodzanów - cena wywoławcza
65.200,00zł.(netto)
- Zabudowaną nieruchomość o nr ewid. geod. 114/18 o pow. 0,17 ha,
położonej w Mąkolinie, gm. Bodzanów - dawna zabudowa około dworska
(dawna centrala nasienna), tj. fundamenty i ściany nadziemia, cena
wywoławcza nieruchomości – 19.500,00zł.(netto)
- Zabudowaną nieruchomość o nr ewid. geod. 114/23 o pow. 0,6 ha, położonej
w Mąkolinie, gm. Bodzanów – stanowi dawny piętrowy dwór, tj. ściany
nadziemia i fundamenty, pozbawione pokrycia dachowego i stropów - cena
wywoławcza nieruchomości – 62.500,00zł.(netto)
Przetargi odbędą się 18.03.2016 r.

- Przystąpiono do wyceny terenów leśnych w Leksynie (działki 39/1 i 41o
łącznej pow. 3,73 ha ) z zamiarem ich zbycia,
- W trakcie przygotowania jest wniosek o objęcie terenów aktywizacji
gospodarczej w Reczynie granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zgodnie
z projektem uchwały),
- Trwa wydawanie wniosków w ramach nadzwyczajnego wsparcia dla rolników
hodowców bydła i trzody chlewnej, w sektorze mleka i wieprzowiny.
- Obecnie na terenie gminy trwają prace budowlane związane z
rozprowadzeniem sieci szkieletowej dla inwestycji Urzędu Marszałkowskiego „Internet dla Mazowsza”. Jest to projekt, dzięki któremu wszyscy mieszkańcy
Mazowsza będą mieli zapewnioną możliwość dostępu do Internetu. Co oznacza
w praktyce, że infrastruktura teleinformatyczna zostanie doprowadzona do
wszystkich sołectw. Zniknie bariera dla operatorów telekomunikacyjnych,
którym do tej pory nie opłacało się docierać do małych miejscowości.
Operatorem infrastruktury mazowieckiej sieci szerokopasmowej (projekt „Internet dla Mazowsza”) jest KBTO Sp z. o. o. Rolą KBTO jest świadczenie usług
hurtowych Operatorom Sieci Dostępowych. Szczegółowa oferta dla
przedsiębiorców znajduje się w zakładce pod adresem http://www.kbto.pl/
- 13 lutego 2016 r. Państwo Marianna i Roman Patora obchodzili niezwykły
jubileusz - 70 rocznicę pożycia małżeńskiego. Z tej okazji, Jubilatom
okolicznościową wizytę złożyli - Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski,
Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów Paweł Różański oraz Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Renata Golat.
- 17 lutego 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie
pożycie małżeńskie dla par małżeńskich z terenu Gminy Bodzanów. Medale
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego otrzymało 9 par.
- wpłynęło 39 oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015.
W 2016 wydawano 6 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w placówkach handlowych, łączna wartość opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 1 lutego 2016 r. (tj. pierwsza rata)
wyniosła 63 255,91 zł. - kolejne raty płatne będą: 31 maja i 30 września 2016 r.
Środki te są przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie uczestniczący
w zajęciach Koła Przedsiębiorczości już po raz drugi zakwalifikowali się do
udziału w projekcie edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto", którego

pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Fundacja Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej. Jednym z warunków do spełnienia ze strony Gminy
Bodzanów było zapewnienie uczniom dowozu na prowadzone zajęcia w dniach
1 – 5 lutego 2016 r.
Głównym założeniem projektu jest udział młodzieży w dodatkowych zajęciach
z przedsiębiorczości i ekonomii.
Celem projektu „Na Własne Konto” ponadto jest:
• poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
• kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
• przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki
zawodowej,
• zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy
młodzieżą miejską, a młodzieżą z terenów wiejskich.
Projekt realizowany jest w dwóch etapach. I tak w trakcie pierwszego tygodnia
ferii zimowych tj. od 1 do 5 lutego 2016r., poprzez zabawę i gry edukacyjne
uczniowie poznali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które
w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. Dla podniesienia
atrakcyjności prowadzonych zajęć do projektu został zaproszony student
kierunku ekonomicznego, który czynnie wspomagał nauczyciela w prowadzeniu
zajęć. Kolejny etap, który będzie realizowany w II semestrze roku szkolnego
2015/ 2016 jest kontynuacją I etapu w formie pracy konkursowej. Uczniowie
przygotowują projekt młodzieżowy, który podlega ocenie. Rozstrzygnięcie
konkursu i podsumowanie projektu będzie miało miejsce na przełomie maj –
czerwiec 2016 roku.
- Kolejną akcją zorganizowaną dla młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej
z terenu gminy Bodzanów jest udział w projekcie Centrum Kultury Wisła
w Wyszogrodzie pt.: Skarby w ziemi ukryte” w ramach programu Polskiej
Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse” finansowanego przez Polsko –
Amerykańską Fundację Wolności. Do uczestnictwa w/w wymienionym
projekcie zgłosiło się łącznie 7 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Nowym
Miszewie oraz z Publicznego Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej
w Bodzanowie
Spotkania odbywają się w Muzeum Wisły w Wyszogrodzie, 1 – 2 razy
w miesiącu (sobota lub niedziela). Udział w projekcie jest bezpłatny, dojazd
zapewnia Urząd Gminy w Bodzanowie.
Zajęcia polegają m.in. na :
• nauce obsługiwania profesjonalnego sprzętu do poszukiwań,
• poszukiwaniach skarbów za pomocą profesjonalnego sprzętu,
• wycieczce do Muzeum Okręgowego w Toruniu oraz warsztatach w
Dziale Konserwatorium (1 dzień), nauce konserwacji przedmiotów
wydobytych podczas poszukiwań,

• zajęciach w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
• konserwacji samolotu w Centrum Kultury Wisła w Wyszogrodzie,
• uczestnictwie w akcjach wydobywczych skarbów,
W ramach integracji – wycieczka statkiem po Wiśle w Warszawie oraz wiele
innych niezapomnianych atrakcji.
Gospodarka Komunalna
Wodociągi i kanalizacja
W dniu 19 lutego br. zakupione zostały nowe złoża filtracyjne
katalityczne i kwarcowe do wymiany w SUW w Reczynie, za kwotę 10.852,50
zł brutto. Dokonanie wymiany złóż planowane jest do połowy marca br.
Czynność ta będzie wykonana we własnym zakresie. Aktualnie opracowywana
jest procedura wymiany. Zabieg ten ma na celu poprawę jakości wody
przeznaczonej do spożycia wszystkim odbiorcom korzystającym z wodociągu
zaopatrywanego w wodę ze stacji uzdatniania wody w Reczynie.
W ramach prac remontowych wymienione zostały, wyeksploatowane
drzwi zewnętrzne w SUW w Reczynie. Wymiany dokonali pracownicy Referatu
Gospodarki Komunalnej.
Poza tym na bieżąco wykonywane są naprawy sieci wodociągowej i
przyłączy wodociągowych na terenie całej Gminy.
W lutym br. służby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
dokonały kontroli szaletu gminnego oraz poboru wody z punktów na sieci
wodociągowej przyporządkowanej stacji uzdatniania wody w Stanowie.
Aktualnie oczekujemy na protokół pokontrolny i sprawozdania z poboru wody.
W związku z częstymi awariami układu sterownia procesem uzdatniania
wody w SUW w Stanowie podjęliśmy rozmowy mające na celu rozszerzenie
usługi serwisowej związanej z właściwym utrzymaniem procesów
technologicznych w stacji.
Ponadto w lutym br. dokonano odbioru skratek oraz ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych powstających w ramach procesów
technologicznych w oczyszczalni ścieków w Bodzanowie.
Utrzymanie czystości i porządku
W lutym 2016 r. w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla mieszkańców naszej Gminy przeprowadzona została mobilna
zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw
domowych. Odbioru odpadów z przed posesji mieszkańców dokonała firma
REMONDIS Sp. z o.o.
W godzinach pracy Urzędu Gminy mieszkańcy mają możliwość
korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Wobec osób zalegających z opłatą z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi w lutym wystosowano w sumie ok. 220 upomnień do zapłaty.

Ponadto w kwietniu br. planowana jest zbiórka mobilna odpadów
elektrycznych i elektronicznych z terenu całej Gminy. Informacja dotycząca
zbiórki zostanie wcześniej ogłoszona na stronie internetowej Gminy i
wywieszona na tablicy ogłoszeń, a ponadto informację tą otrzymają sołtysi na
najbliższym zebraniu w Urzędzie Gminy.
Drogi
W ramach bieżącego utrzymania dróg prowadzimy prace naprawcze
polegające na usuwaniu ubytków w nawierzchni dróg gminnych. W związku z
tą koniecznością zakupiliśmy dodatkowo 25,69 ton kruszywa o większej
gramaturze (około 20mm) na doraźne potrzeby do tych prac, które sukcesywnie
wykonujemy na terenie całej Gminy.
Wyremontowany został również dotychczas używany, uszkodzony
rozsiewacz do piasku i soli. Koszt remontu wyniósł 15.498,00zł brutto.
Aktualnie posiadamy dwa w pełni sprawne rozsiewacze.
Nieprzerwanie prowadzone są prace porządkowe przy drogach gminnych
polegające na sprzątaniu poboczy i rowów. Ze względu na panujące warunki
atmosferyczne wznowiliśmy już kontynuację remontu wiat przystankowych na
terenie Gminy.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zawartymi na spotkaniach z
zainteresowanymi mieszkańcami
w Bodzanowie oraz przedstawicielami
Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, rozpoczęliśmy projektowanie nowej
organizacji ruchu na Placu Kościuszki i części do niego przyległych ulic w
Bodzanowie.
W związku ze zgłaszanymi przez nas reklamacjami dotyczącymi jakości
usług świadczonych przez firmę ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach
utrzymania oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy, w Urzędzie Gminy w
Bodzanowie odbyliśmy spotkanie z Przedstawicielem Zarządu w/w firmy.
Ustalono, że do 30 czerwca br. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. umyje klosze i
elementy odbłyskowe w części punktów świetlnych (około 300) na terenie
Gminy oraz również do 30 czerwca 2016 r. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
zdemontuje wszystkie nieczynne oprawy rtęciowe i sodowe z terenu Gminy.
Gospodarka Mieszkaniowa
Trwają prace remontowe w budynku komunalnym w Stanowie 61.
Odnowione zostały dwie klatki schodowe. Jak tylko warunki zewnętrzne
pozwolą rozpoczniemy prace związane z modernizacją kanalizacji zewnętrznej
oraz dalszym porządkowaniem terenu wokół budynku.
W lutym br. zakupiliśmy pellet opałowy w ilości 15,75 ton na potrzeby
c.o. do budynków komunalnych w Stanowie 61 i Chodkowie Działkach ul.
Miodowa 17.

Równocześnie prowadzimy prace remontowe, w tym odnawianie,
pomieszczeń w budynku GCKiS oraz niektórych pomieszczeń w budynku
Urzędu Gminy w Bodzanowie.
Pozostałe
Po wykonaniu sprawozdania z dochodów i wydatków poniesionych w 2015 r.
ustalono, że na dzień 31 grudzień 2015 r. zaległości z poprzednich lat wynoszą
odpowiednio:
1) 172.777,61zł z tytułu opłat za najem lokali oraz ich ogrzewanie i energię
elektryczną,
2) 125.981,72zł z tytułu za wodę pobraną z gminnego wodociągu,
3) 18.619,11zł z tytułu opłat za ścieki dostarczone do kanalizacji sanitarnej,
4) 137.410,81zł z tytułu opłat za odbiór odpadów.
Aktualnie prowadzona jest analiza sprawozdań oraz opracowywana forma ich
właściwej, skutecznej egzekucji.
- 22 lutego Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez Agencję Rynku
Rolnego nieodpłatnie otrzymał i rozdysponował wśród mieszkańców Gminy
20 ton jabłek.
- 29 lutego nastąpi uroczyste spotkanie rodziców, którym przyznano z dniem
1 stycznia 2016r. świadczenie rodzicielskie z pomysłodawcą tej formy
pomocy ministrem Panem Władysławem Kosiniak – Kamysz. Spotkanie
odbędzie się w budynku „Senior – WIGOR” w Stanowie o godz. 9,00.

/-/ Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW

