Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 21 marca do 27 kwietnia 2016r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy.

Uchwały podjęte na XXII 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bodzanów na lata 2016 – 2025,
2. uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 104/XVII/2015 na rok
2016,
3. uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania,
4. uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Miszewo
Murowane i Kłaczkowo,
5. uchwała w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości
stanowiących własność Gminy Bodzanów, zlokalizowanych w
miejscowości Leksyn, gm. Bodzanów, o nr ewidencji geodezyjnej
39/1 i 41,
6. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
partnerskiej z Gminą Bulkowo, Gminą Mała Wieś, Gminą
Radzanowo oraz Miastem i Gminą Drobin dotyczącej przystąpienia
do realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji OZE, w
ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii OZE z RPO WM
na lata 2014 – 2020.
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.
II.

Sposób prowadzenia inwestycji.

- 15 kwietnia została podpisana umowa na zadanie pn. Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo – Działki w ramach
zadania pn.: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
na terenie Gminy Bodzanów z firmą: Wykonawstwo Robót Wodno –
Sanitarnych „BANGO” Spółka Jawna Sławomir Goszczycki, Zdzisław
Banaszczak, Wojciech Nowicki, Brochocinek 11, 09-410 Płock
Cena na którą została podpisana umowa to – 305 232,63 zł.
Termin wykonania do 30.06.2016 r.
Przedmiot podpisanej umowy obejmuje odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Poniatowskiego (od skrzyżowania ulic Mickiewicza - Głowackiego Poniatowskiego ) i w ulicy Bankowej do pierwszej studni w ul. Południowej.
1

Łącznie przedmiot zamówienia obejmuje budowę 819 mb sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Poniatowskiego i ul. Bankowej wraz z odejściami na
skrzyżowaniach z drogami gminnymi oraz przyłącza - odcinki w granicy pasa
drogowego o łącznej długości 193 mb.
- 15 kwietnia została podpisana umowa na wykonywanie obowiązków
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo – Działki w ramach
zadania pn.: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
na terenie Gminy Bodzanów z firmą:
WEGA Sc – Usługi Projektowe i Inwestycyjne
T. i J. Strzeleccy
ul. gen. Władysława Andersa 26
09-410 Płock
Szacunkowa wartość na którą została podpisana umowa to – 5 188,94 zł.
Wynagrodzenie to zostało obliczone od wartości robót budowlanych
(305 232,63), przy zastosowaniu wskaźnika procentowego 1,70%.
Termin wykonania do 31.07.2016 r.
- W ramach funduszu Sołeckiego zostały dokonane następujące zamówienia:
1. Sołectwo Mąkolin – meble do świetlicy wiejskiej.
2. Sołectwo Pepłowo – drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej.
3. Sołectwo Cieśle – zakup drzwi wejściowych i stolarki okiennej.
4. Sołectwo Stanowo – zakup mebli oraz dostawa i montaż kraty
do świetlicy wiejskiej.
5. Wszystkie sołectwa – usługa kruszenia betonu i kamienia – 9 225,00 zł.
6. Wszystkie sołectwa – dostawa mieszanki żwirowej wraz z transportem na
naprawę dróg za ok. 5 000 ton – 92 250,00 zł. (cena za 1 tonę – 18,45 zł. ).
III.

Bieżąca działalność.

- Gmina Bodzanów złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o
zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku
2016 z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół
podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej
pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych na łączną
kwotę 102.947,90 zł .
- 14 kwietnia Komisja ds. weryfikacji wniosków i podziału środków
o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z
Zarządzeniem Nr 9/03 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 14. 02. 2003 r. przyznała
nauczycielom dofinansowanie w wysokości 4 630,00 zł. Wpłynęło 7 wniosków,
wszystkie rozpatrzono pozytywnie.
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- W uzgodnieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty w Warszawie, po
zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły
Podstawowej w Cieślach przedłużono powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Cieślach Pani Stanisławie Tworek na okres od dnia 17 kwietnia
2016 r. do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
- W związku ze złożonym w listopadzie ubiegłego roku wnioskiem o udzielenie
wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Gmina Bodzanów otrzymała
wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących
podręcznikami) do bibliotek szkolnych na łączną kwotę 26.480,00 zł.
- Wójt Gminy objął honorowym patronatem konkurs plastyczny pt. „Piękna
twoja gmina cała”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Twoja Gmina”
w Bodzanowie. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych działających na terenie naszej gminy.
- Kolejnym konkursem, który został objęty honorowym patronatem Wójta
Gminy jest IV konkurs plastyczno – fotograficzny o zasięgu powiatowym pt. „Ja
i zwierzęta”, którego organizatorem jest Publiczne Gimnazjum im. Polskiej
Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie.
- 20 stycznia br. Gmina Bodzanów podpisała porozumienie ze Stowarzyszeniem
,,Miasta w Internecie” z siedzibą w Tarnowie. Porozumienie dotyczy
przystąpienia Gminy Bodzanów na rzecz realizacji projektu w ramach działania
3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, określa podział zadań współpracy
Stron Porozumienia na rzecz realizacji projektu pn ,,Latarnicy”, planowanego
do sfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 –
2020.
Zakres zadań po stronie Gminy Bodzanów:
* prowadzenie działań promocyjno – informacyjnych na terenie Gminy,
* rekrutacja uczestników zajęć edukacyjno – motywujących,
* organizacja zajęć dla co najmniej 200 uczestników w wieku 18-65 lat i
powyżej z terenu Gminy.
Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 4 kwietnia 2016 roku.
Gmina Bodzanów zobowiązana została do wniesienia wkładu własnego
niefinansowego o wartości 10 500 zł, w formie udostępnienia pomieszczeń do
przeprowadzenia zajęć informatycznych. Planowane rozpoczęcie realizacji
projektu – IV kwartał 2016 roku.
- 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci. Od tej daty GOPS przyjmuje wnioski o przyznanie świadczenia
wychowawczego tzw. 500 +, które będą weryfikowane, a świadczenia
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sukcesywnie wypłacane. Złożonych zostało wniosków 421, pierwsze wypłaty
będą dokonywane 29 kwietnia br.
- W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie został złożony wniosek o
dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych .
- 29 kwietnia br. GOPS rozdysponuje kolejne 20 ton jabłek i pozostałą żywność
pozyskaną z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2015 – 2020.
- Zgodnie z postanowieniem nr 7/016 z dnia 4 marca 2016 roku Komisarza
Wyborczego w Płocku w dniu 24 kwietnia 2016r. przeprowadzono referendum
gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Bodzanów i Rady Gminy
Bodzanów przed upływem kadencji.
- Na podstawie protokołów Gminnej Komisji ds. Referendum w sprawie
ustalenia wyników referendum gminnego:
* liczba osób uprawnionych do udziału w głosowaniu wyniosła - 6 775,
* liczba osób biorących udział w referendum - 231 ( frekwencja - 3,41%),
w tym:
* liczba głosów ważnych w przypadku odwołania Wójta Gminy - 221 (liczba
głosów za odwołaniem – 203, przeciw odwołaniu – 18 )
* liczba głosów ważnych w przypadku odwołania Rady Gminy Bodzanów - 222
( liczba głosów za odwołaniem – 199, przeciw odwołaniu – 23 ).
W związku z powyższym, na podstawie art. 55 ust.2 i art.56 ust.1 ustawy z dnia
15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706) Gminna
Komisja ds. Referendum w Bodzanowie stwierdziła, że referendum w sprawie
odwołania Wójta Gminy Bodzanów i Rady Gminy Bodzanów jest nieważne,
gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze
odwoływanych organów.
Koszt przeprowadzenia referendum jaki poniosła gmina wynosi - 16 822,08 zł.
w tym było: druk bezadresowy, diety, obsługa Obwodowych Komisji ds.
Referendum, pieczątki dla Obwodowych Komisji ds. Referendum oraz Gminnej
Komisji ds. Referendum w Bodzanowie, materiały biurowe, delegacje. Do tego
należy dodać Koszty Biura Wyborczego i Komisarza Wyborczego.
- 16 kwietnia br. odbył się Zjazd Gminy ZOSP RP w Bodzanowie. W zjeździe
uczestniczył Starosta Płocki Druh Mariusz Bieniek, Druh Piotr Zgorzelski Poseł na Sejm RP, Druh Hilary Januszczyk - Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Płocku; kpt. Edward Mysera – Rzecznik Komendy
Miejskiej PSP w Płocku, Druh Jerzy Staniszewski - Wójt Gminy Bodzanów,
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Paweł Różański - Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów oraz Zarządy
Jednostek OSP z Gminy Bodzanów.
Podczas zjazdu podsumowano 5 letnią kadencję zarządu w latach 2011- 2016.
Udzielono absolutorium członkom ustępującego zarządu oraz wybrano nowe
władze gminne związku. Nowym Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP w
Bodzanowie został Druh Jerzy Staniszewski – Wójt Gminy Bodzanów.
Wybrano także delegatów na zjazd oddziału powiatowego zgodnie z
wytycznymi ZOSP RP w sprawie ilości delegatów na zjazd.
- Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc dla dzieci
przedszkolnych w Miszewie Murowanym, zachodzi potrzeba powiększenia
dotychczasowej siedziby Przedszkola w Miszewie. Jedyną możliwością jest
przejęcie pomieszczeń Filii Biblioteki w Miszewie Murowanym. Aby jednak nie
pozbawiać mieszkańców dostępu do czytelnictwa, podjęte zostały rozmowy w
sprawie wynajęcia pomieszczeń na ten cel, z Panią Marią Sufranek. Lokal
o pow. ok. 70 m2 będący jej własnością, spełnia wymagania do umieszczenia
tam biblioteki publicznej. Koszty wynajmu, to miesięczny czynsz w wysokości
1230,00 zł (brutto) plus opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody.
Gospodarka Komunalna
Wodociągi i kanalizacja
Po wymianie złóż filtracyjnych w odżelaziaczach w Stacji Uzdatniania Wody w
Reczynie informuję, że parametry badanej wody osiągnęły poziom poniżej
granic określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Spełniliśmy tym samym warunki decyzji Nr 2/2014 z 21 lutego 2014 r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.
Doboru złoża i jego wymiany dokonaliśmy we własnym zakresie. Aktualne
wyniki zleconych przez nas badań wody uzdatnionej pobranej 23.03.2016 r.
dostępne są na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w
Bodzanowie.
W kwietniu br. służby PSSE w Płocku dokonały w ramach kontroli
poboru wody z punktów na sieci wodociągowej zaopatrywanej w wodę ze stacji
uzdatniania wody w Reczynie i Leksynie. Natychmiast po otrzymaniu wyników
zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Bodzanowie.
W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej pobraliśmy wodę ze stacji
uzdatniania wody w Stanowie, Reczynie, Leksynie oraz punktów na
przyporządkowanej sieci wodociągowej. Badane parametry we wszystkich
pobranych próbkach nie wykazują przekroczeń oprócz wody z SUW w
Leksynie. W wodzie uzdatnionej na wyjściu z tej stacji występuje przekroczenie
zawartości manganu.
W związku z tym wystosowaliśmy pismo do Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Płocku przedstawiając plan działań naprawczych m.in.
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czyszczenie aeratorów, czyszczenie zbiorników wieżowych wyrównawczych
oraz wzorem SUW w Reczynie, wymianę złóż filtracyjnych.
Termin jaki wskazaliśmy dla osiągnięcia odpowiednich parametrów to do 31
marca 2017 r. Obecnie oczekujemy na decyzję Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
W ramach przeprowadzonej ekspertyzy modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w Stanowie, firma uprawniona do dokonywania tego typu ocen
opracowała szczegółowy kosztorys prac niezbędnych do wykonania w celu
przywrócenia właściwej pracy stacji, a które powinny zostać zrealizowane w
trakcie modernizacji.
Całkowity koszt w/w prac wyniósł 67.472,81 zł/brutto. Ponieważ już raz gmina
zapłaciła za te czynności, których wykonanie oceniono jako niezgodne nie tylko
ze sztuką budowlaną, ale również niezgodne z prawem, wszystkie zgromadzone
materiały jeszcze raz zostały przekazane do analizy pod kątem prawnym, co ma
na celu dalsze procedowanie sprawy modernizacji stacji wykonanej w 2014 r.
i wyegzekwowanie możliwości pokrycia kosztów w/w prac przez osoby
odpowiedzialne za modernizację tej stacji.
W związku z trudnościami w procesie obróbki osadów ściekowych w
oczyszczalni ścieków w Bodzanowie, pomimo maksymalnego wykorzystania
urządzeń do odwadniania osadów, zmuszeni zostaliśmy do przekazania, celem
dalszego zagospodarowania, płynnego osadu do firmy Ziemia Polska Sp. z o.o. ,
z którą Gmina ma podpisaną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów
powstających w oczyszczalniach ścieków. Zastanawiające jest to, że w ciągu
ostatnich 16 miesięcy już drugi raz w oczyszczalni ścieków w Bodzanowie
zaszła potrzeba odbioru nadmiaru osadu. Zaznaczam, że proces technologiczny
w oczyszczalni ścieków nie został zmieniony, wręcz przeciwnie w zeszłym roku
wykonany został po raz pierwszy od 2010 r. przegląd oczyszczalni.
Utrzymanie czystości i porządku
Firma Remondis Sp. z o.o. świadcząca usługi odbioru odpadów
komunalnych z terenu Gminy Bodzanów w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wykonuje usługę mycia pojemników na odpady
zmieszane zgodnie z ustalonym harmonogramem.
W marcu br. przeprowadzona została bezpłatna mobilna zbiórka zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mieszkańcy mieli możliwość
wystawienia tego typu odpadów przed posesję po czym dokonywano ich
odbioru.
Coraz więcej mieszkańców korzysta również z Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy Urzędzie Gminy,
dostarczając różnego rodzaju odpady segregowane.
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Drogi
W ramach bieżącego utrzymania dróg w dalszym ciągu prowadzimy prace
naprawcze polegające na usuwaniu ubytków w nawierzchni i równania dróg
gminnych oraz prace porządkowe przy drogach na terenie całej Gminy.
Wykonaliśmy przegląd oznakowania dróg, w chwili obecnej
przygotowujemy do uzupełnienia brakujące znaki drogowe.
W maju br. planujemy wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu na
ulicach: Żeromskiego, Kilińskiego, Poniatowskiego, Sierakowskiego, Kołłątaja
i Placu Kościuszki w Bodzanowie. Usunięta zostanie strefa zamieszkania z tego
obszaru, która jest kłopotliwym rozwiązaniem w takiej formie jaka została tam
wprowadzona. Trwa postępowanie mające na celu wyłonienie dostawcy
wskazanych w projekcie znaków drogowych.
W dalszym ciągu prowadzone są prace remontowe wiat przystankowych.
Wiosną tego roku, dotychczas, wyremontowane zostały wiaty w
miejscowościach: Karwowo Szlacheckie, Kępa Polska, Cieśle, Reczyn,
Kanigowo, Leksyn, Archutówko, Gąsewo.
Ustawiona została wiata przystankowa (w kierunku Bodzanowa) w
miejscu istniejącego przystanku przy drodze powiatowej 2952W w
miejscowości Stanowo.
Wykonano ponadto malowanie znaków na terenie „miasteczka
rowerowego” przy budynku GCI w Chodkowie oraz mostów gminnych w
Krawieczynie i Bodzanowie.
Poza tym wykonaliśmy oczyszczanie zaniedbanych od lat poboczy i rowów w
Krawieczynie przy drodze prowadzącej do mostu oraz oczyszczanie poboczy ul.
Wschodniej w Chodkowie Działki.
Dodatkowo w kwietniu br. zakupiliśmy 4500l oleju napędowego na potrzeby
pojazdów będących własnością Gminy Bodzanów.
W maju br. zamierzamy rozpocząć prace przy realizacji funduszy
sołeckich w ramach utrzymania dróg gminnych.
Gospodarka Mieszkaniowa
W kwietniu br. przeprowadzone zostały prace porządkowe na terenie
wokół budynku w Stanowie 56.
Równocześnie prowadzone są prace remontowe w budynku komunalnym
w Stanowie 61 oraz lokalu komunalnym położonym przy ulicy Górnej 1
w Chodkowie.
Wykonane zostały przeglądy okresowe wież teleinformatycznych
w m. Chodkowo i Reczyn.
Wdrożone zostało postępowanie mające na celu budowę szczelnego,
bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne dla lokatorów lokali
komunalnych, zamieszkujących w Stanowie 56. Rozważamy również budowę
takiego zbiornika dla mieszkańców budynku komunalnego w Bodzanowie przy
i Górnej 1 w Chodkowie.
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W dniu 26 kwietnia 2016r.w ramach umowy obowiązującej do
30.04.2016r. za kwotę 18.466,40 zł zakupiliśmy 24 tony pelletu na potrzeby
c.o. i c.w.u. w budynkach komunalnych oraz budynku administracyjnym Urzędu
Gminy do wykorzystania również jesienią br. Przeprowadzenie przetargów na
dostawę paliw grzewczych głównie na rok 2017 planowane jest w lipcu-sierpniu
2016r.
Pozostałe
W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju konkursem
AZBEST 2016 ( Blok tematyczny nr 3 - zadania w zakresie usuwania wyrobów
zawierających azbest) 01.04.2016 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie
zadania na opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest na terenie Gminy Bodzanów. Wnioskowana dotacja wynosi 9.600,00 zł
(brutto) co stanowi 80% całości zadania natomiast wkład własny Gminy
2.454,00 zł (brutto). Aktualnie oczekujemy na wyniki konkursu, które mają
zostać ogłoszone najpóźniej w dniu 29 kwietnia br.

/-/ Jerzy Staniszewski
Wójt Gminy Bodzanów
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