Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 20 maja do 17 czerwca 2016r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy.

Uchwały podjęte na XXIV 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 zapewnienia wspólnej obsługi finansowej dla
jednostek organizacyjnych Gminy Bodzanów,
2. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu
ewidencyjnego Borowice,
3. uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Bodzanów na lata 2016 – 2031,
4. uchwała w sprawie przekazania sołectwu Pepłowo do
administrowania placu zabaw dla dzieci,
5. uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w
Gminie Bodzanów,
6. uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika
przyrody.
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.
II.

Sposób prowadzenia inwestycji:

- prace związane z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach
Poniatowskiego – Bankowa przebiegają sprawnie.
Zakończenie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów,
Chodkowo, Chodkowo – Działki w ramach zadania pn.: Kompleksowe
uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów
zaplanowano do dnia 15.07.2016 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.
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 wg załączonego zestawienia.
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Kolejnym etapem będzie prowadzenie prac związanych z przebudową drogi
powiatowej od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza i Głowackiego do drogi
krajowej 62. Wykonawcą robót jest firma PRD Kutno. Na tym odcinku będą
występowały utrudnienia dla ruchu drogowego. O wszystkich planowanych
przez inwestora wyłączeniach z ruchu Gmina będzie informowała mieszkańców
na bieżąco.
- w związku z otrzymaną decyzją pozwolenia na rozbudowę mechanicznobiologicznej oczyszczalni ścieków w Bodzanowie, planowane jest złożenie
wniosku aplikacyjnego dla zadania: pn.: „Kompleksowe uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bodzanów” w ramach działania
2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach - Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
W ramach ww. zadania oprócz budowy kanalizacji sanitarnej i rozbudowy
oczyszczalni ścieków będziemy aplikować o środki na budowę sieci
wodociągowych na terenie gminy. Obecnie oczekujemy na ukazanie się
naborów związanych z realizacją budowy sieci wodociągowych.
- kontynuowane są prace projektowo-kosztorysowe dotyczące:
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy drogi gminnej
w Białobrzegach (ulica Białobrzeska i Długa) oraz chodnika przy
ul. Pałacowej w Nowym Miszewie.
- przebudowy świetlicy OSP w Kępie Polskiej.
- termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Cieślach
- dostosowanie metody oraz sposobu wykonania remontu elewacji budynku
Posterunku Policji w Bodzanowie zgodnie z nowymi wymogami
konserwatora zabytków
Powyższe prace projektowe realizowane są w celu przygotowania się do
nowych naborów wniosków oraz aplikacji o środki zewnętrze w nowej
perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
- 14 czerwca 2016 r. podpisano umowę na zakup sprzętu ratowniczo –
gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych w m. Bodzanów
i Niesłuchowo w ramach Samorządowego Programu Województwa
Mazowieckiego „OSP-2016”. Kwota dofinansowania to 18.800 zł. Dla tego
przedsięwzięcia Gmina Bodzanów złożyła także wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Obecnie
oczekujemy na ukazanie się listy rankingowej. Kwota dofinansowania
z Funduszu to 25 000 zł.
- 7 czerwca 2016 r. Urząd Marszałkowski opublikował listę operacji
zakwalifikowanych do współfinansowania dla zadań typu „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazły się zadania gm. Bodzanów na
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przebudowę dróg gminnych w miejscowości Miszewko oraz Cybulin, Cieśle
i Reczyn o łącznej wartości ok. 1.800.000 zł, z tego dofinansowanie to wartość
ok. 1.160.000 zł. Wniosek na drogę w Miszewku otrzymał 14 pkt i znalazł się na
103 pozycji ma liście rankingowej, natomiast wniosek na drogi Cybulin, Cieśle
i Reczyn otrzymał 11pkt i jest na 353 pozycji na 631 dróg, które otrzymały
pozytywną ocenę. Wniosek na drogę w Osmolinku, Stanowie i Karwowe
otrzymał zbyt mało punktów i nie zakwalifikował się na listę.
- od 20 do 22 kwietnia 2016 r. odbyła się kontrola z Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dla projektu pn.: "Budowa
kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i
zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo - etap I". z zakresu
rzeczowej i finansowej realizacji zadania. Była to kontrola kończąca zadanie,
mająca na celu ostateczną weryfikację wniosku oraz ocenę zrealizowanej
inwestycji. Zgodnie z informacją pokontrolną nałożono korektę finansową w
wysokości 21 135,34 zł. Urząd Gminy wystąpił z wnioskiem o płatność
końcową w wysokości 128 164,85 zł.
W ramach funduszu sołeckiego zostały wydatkowane kwoty na:
- Sołectwo Cieśle – zakup drzwi i okien do świetlicy wiejskiej – 8 191,80 zł.
- Sołectwo Mąkolin – zakup mebli do świetlicy wiejskiej – 12 939,60 zł.
- Sołectwo Pepłowo – zakup drzwi do świetlicy wiejskiej – 3 847,44 zł.
- Sołectwo Stanowo – zakup mebli – 8 339,00 zł. oraz dostawa i montaż kraty
do świetlicy wiejskiej - 3 936,00 zł.
- Sołectwa – usługa kruszenia betonu i kamienia – 9 225,00 zł.
- 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.)
- Sołectwo Chodkowo – Działki – dnia 13.06.2016 r. wysłano zapytanie
ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie
pn. Budowa chodnika w m. Chodkowo – Działki, ul. Polna. Termin składania
ofert – 17.06.2016 r.
- Sołectwo Bodzanów - dnia 13.06.2016 r. wysłano zapytanie ofertowe na
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. Remont
chodników przy drogach gminnych w m. Bodzanów przy ul. Orzeszkowej.
Termin składania ofert – 17.06.2016 r.
III.

Bieżąca działalność:

- 10 czerwca br. odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie z powództwa
Grażyny Pietrzak dotycząca wynagrodzenia, w czasie kiedy pełniła funkcję
Wójta Gminy – Sąd Okręgowy w Płocku oddalił apelację powódki.
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- 3 czerwca br. odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
• niezabudowanej nieruchomości o nr ewid. geod. 247/2 o pow. 0,6248 ha
położonej we wsi Białobrzegi, gm. Bodzanów, za cenę wywoławczą
22.300,00 zł. (brutto=netto);
• zabudowanej nieruchomości o nr ewid. geod. 247/3 i pow. 0,2675 ha
położonej we wsi Białobrzegi, gm. Bodzanów, za cenę wywoławczą
65.200,00zł. (netto).
Obydwie nieruchomości zostały nabyte przez tego samego kupującego za
kwotę 87 300,00zł. W związku ze zmianą ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego Gmina Bodzanów zobowiązana była wystąpić do Agencji
Nieruchomości Rolnych, o wyrażenie zgody na sporządzenie umowy sprzedaży
z potencjalnym nabywcą. Akt zostanie sporządzony po otrzymaniu w/w decyzji
Agencji Nieruchomości Rolnych.
- Kolejny przetarg dotyczył:
• zabudowanej nieruchomości o nr ewid. geod. 114/18 o pow. 0,17 ha
położonej we wsi Mąkolin, gm. Bodzanów, za cenę wywoławczą
19.500,00 zł. (netto);
• zabudowanej nieruchomości o nr ewid. geod. 114/23 i pow. 0,60 ha
położonej we wsi Mąkolin, gm. Bodzanów, za cenę wywoławczą
62.500,00zł. (netto).
Przetarg obu nieruchomości odbył się ze skutkiem negatywnym, z uwagi na
brak wpłat wadium.
- 16 czerwca br. sporządzono akty notarialne dotyczące zbycia nieruchomości:
37/11 w Chodkowie sprzedanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku
wielorodzinnym, położonym na działce 31/10 w Chodkowie.
- 16 czerwca br. Gmina Bodzanów ogłosiła przetargi na zbycie nieruchomości
w Leksynie:
- działka 39/1 o pow. 2,22 ustny ograniczony,
- działka 41 o pow. 1,51 ha ustny nieograniczony
W obu przypadkach prawo pierwokupu przysługuje Lasom Państwowym,
z uwagi na to, że w ewidencji gruntów ujawnione są lasy. Ponadto działka 39/1
stanowi grunty rolne, wobec czego przetarg jest ograniczony do rolników
indywidualnych (zgodnie z art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego).
- w kwietniu Gmina Bodzanów złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji
Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016
z 0,4% rezerwy z tytułu wyposażenia w pomoce dydaktyczne szkół
podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej
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pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych, który został
pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury
i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 18 maja
2016 r. Obecnie czekamy na ostateczną decyzję Ministra Finansów, który jest
dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- 21 maja br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Cieślach odbył się festyn
rodzinny.
- 30 maja br. organ prowadzący, zatwierdził dostarczone przez Dyrektorów
szkół arkusze organizacji roku szkolnego 2016/2017.
- 31 maja br. na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana
Andrzeja Dudy - Wójt Gminy Bodzanów wziął udział w uroczystości z okazji
Dnia Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
- 5 czerwca br. już po raz dwunasty, na rynku głównym w Bodzanowie odbył
się Jarmark Norbertańskim. XII Jarmark Norbertański obfitował w szereg
atrakcji promujących historię i tradycję Gminy Bodzanów. Nieodłącznym
elementem obecnej, jak i poprzednich edycji Jarmarków Norbertańskich
były występy artystyczne dzieci i młodzieży ze szkół z terenu naszej Gminy
oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie.
W tym roku mieliśmy okazję podziwiać pieśni i tańce ludowe w wykonaniu
Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława
Milke. W tym samym czasie, z okazji Międzynarodowego Dnia dziecka, przy
budynku GCI, odbyło się spotkanie OFF-ROADOWE, w którym uczestniczyło
blisko 60 załóg. Gośćmi imprezy były dzieci z placówek opiekuńczowychowawczych z Płocka i Płońska.
Całkowity koszt wydatków poniesionych na organizację Jarmarku to kwota
16 844,84 zł, w tym:
1. środki własne Gminy Bodzanów - 2 844,84 zł.
2. środki Starostwa Powiatowego w Płocku - 5 000 zł.
3. środki uzyskanie przez Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne SOKÓŁ
w Bodzanowie w ramach zadania zleconego przez
Zarząd Urzędu
Marszałkowskiego w Warszawie - 9 000 zł.
- 6 czerwca br. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach Pani
Stanisława Tworek podpisała umowę dotyczącą realizacji projektu "Sztuka
zamknięta w lesie - amfiteatr nad stawem". Szkoła w Cieślach działająca w
imieniu
Grupy
Nieformalnej
"Cieślanie" będzie
realizowała
to
przedsięwzięcie od 27 czerwca do 23 grudnia 2016 r. Projekt ten został
dofinansowany ze środków Programu Działaj Lokalnie IX Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz ośrodka Działaj Lokalnie Fundacji Fundusz Lokalny
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Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego. Kwota otrzymanego
dofinansowania wynosi 4000,00 zł.
- 7 czerwca br. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku odbyło się
uroczyste wręczenie nagród dla uczestników konkursu pod hasłem
„PRZYRODA – TWÓJ PRZYJACIEL” z tematem wiodącym XXXIX Edycji
2016 „Mój ulubiony owad” zorganizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody.
W tym dniu miało też miejsce otwarcie wystawy nagrodzonych prac. I tutaj
możemy pochwalić się zwycięstwem uczennicy z terenu naszej gminy: Gabrieli
Szmulewicz (klasa IVa), reprezentującą Publiczną Szkołę Podstawową
w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie, która zajęła zaszczytne
drugie miejsce. W konkursie brało udział 1270 uczniów ze 159 jednostek
oświatowych.
- 11 czerwca br. miało miejsce uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród dla
uczestników konkursu plastycznego pt. „Piękna twoja gmina cała”, którego
organizatorem było Stowarzyszenie „Twoja Gmina” w Bodzanowie. Konkurs
objęty był honorowym patronatem Wójta Gminy Bodzanów.
- 12 czerwca br. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowym Kanigowie
odbył się Piknik Rodzinny.
- 13 czerwca br. został rozstrzygnięty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości podatkowej, do zatrudnienia wybrana została Pani Aleksandra
Kulińska, która spełniła wymagania formalne oraz niezbędne i dodatkowe w
stopniu najwyższym.
- 13 czerwca br. rozpoczęła się kontrola Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego, w zakresie całości spraw związanych z wydawaniem zezwoleń
na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu lub poza miejscem sprzedaży; a także w zakresie prawidłowości oraz
terminowości załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy.
- 13 czerwca br. został złożony wniosek o zorganizowanie stażu dla 5 mężczyzn
po 30 roku życia ze statusem osoby długotrwale bezrobotnej, na okres
5 miesięcy z gwarancją trzymiesięcznego zatrudnienia na ½ etatu.
- 15.06.2016 r. została podpisana umowa z Powiatowym Urzędem Pracy
w Płocku w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych dla 5 osób
bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 2 miesięcy
tj. od 15.06.2016 r. do 14.08.2016 r. Zadanie to jest realizowane w ramach
Programu Aktywizacji i Integracji osób bezrobotnych.
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- 15 czerwca br. odbyła się XXIV Letnia Olimpiada Sportowa Osób
Niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie. Gmina
Bodzanów była sponsorem pucharów dla zwycięskich drużyn.
- 16 czerwca br. Gminne Centrum Kultury i Sportu zorganizowało wspólne
oglądanie meczu Polska – Niemcy, pod wiatą przy GCI. Kolejne wspólne
oglądanie jest zaplanowane na dzień 21 czerwca br. – mecz Polska – Ukraina.
- w celu zwiększenia efektywności komunikowania się z mieszkańcami Gminy
Bodzanów planujemy techniczne wdrożenie do końca czerwca mobilnego
systemu informacji (SISMS).
System ten będzie wykorzystywany zarówno jako najbardziej efektywne
i bezpieczne narzędzie komunikacji w zarządzaniu kryzysowym jak i do stałego
kontaktu z mieszkańcami w zakresie przekazywania praktycznych informacji
związanych z codziennym życiem mieszkańców.
Po wybraniu najlepszej z otrzymanych ofert ze względu na funkcjonalność,
parametry techniczne, operacyjne i cenę podpiszemy stosowną umowę
z dostawcą usługi.
W kolejnym etapie rozpoczniemy wielopłaszczyznową kampanię informacyjną
wśród mieszkańców Gminy Bodzanów w celu zachęcenia ich do przystąpienia
do wdrażanego systemu.
Tylko mieszkańcy, którzy dobrowolnie zdecydują się przystąpić do ww.
systemu i zarejestrują się zgodnie z wcześniej przekazanymi przez nas
wytycznymi będą otrzymywali na telefony komórkowe i smartfony ( za pomocą
aplikacji mobilnej ) wszystkie aktualności i powiadomienia dotyczące naszej
gminy.
Gospodarka Komunalna
Wodociągi i kanalizacja
W maju br. skierowaliśmy do Prokuratury Rejonowej w Płocku
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego realizacji
w 2014 r. inwestycji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości
Stanowo” w ramach projektu: ” Kompleksowe uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzanów”.
Ponadto w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości budowlanych
dotyczących modernizacji SUW w Stanowie po wykonaniu ekspertyzy
i kosztorysu dotyczącego prac naprawczych wystosowaliśmy do inspektora
nadzoru tej inwestycji wezwanie do zapłaty kwoty 67.472,81 zł (sześćdziesiąt
siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy),
tytułem odszkodowania za szkodę, jaką Gmina Bodzanów poniosła w związku
z niedopełnieniem obowiązków oraz nienależytym wykonaniem umowy nr
IRGK.272.15.2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. na pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania
wody w miejscowości Stanowo”
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Otrzymaliśmy zawiadomienie od Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Płocku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
nakazującej
poprawę wartości parametrów wody uzdatnionej z SUW
w Leksynie, oczekujemy na wydanie decyzji o ostatecznym terminie poprawy
jakości wody.
Zakupiliśmy nowe złoże filtracyjne do stacji w ilości 7,87 tony za kwotę
20.610,94 zł brutto i wzorem SUW w Reczynie wymiany dokonamy we
własnym zakresie. Planowane rozpoczęcie prac to 20 czerwca br. Prace
planujemy wykonać z jak najmniejszym obciążeniem dla mieszkańców bez
przerw w dostawie wody.
W związku z groźbą awarii w SUW w Reczynie, w godzinach nocnych,
tak żeby nie obciążać mieszkańców brakiem wody z sieci w ciągu dnia,
dokonaliśmy wymiany wodomierza oraz naprawy instalacji wody uzdatnionej.
Poza tym wykonaliśmy naprawę pompy głębinowej w jednej z dwóch studni w
tej stacji za kwotę 2.029,50 zł brutto. Prace związane z demontażem
i ponownym montażem pompy również wykonaliśmy we własnym zakresie.
Ponadto na bieżąco wykonywane są naprawy sieci i przyłączy
wodociągowych, hydrantów p.poż oraz sieci kanalizacyjnej na terenie całej
Gminy.
Utrzymanie czystości i porządku
W maju br. podczas odbioru odpadów od mieszkańców została
przeprowadzona w terenie kontrola Przedsiębiorcy odbierającego odpady w
zakresie przestrzegania zapisów umowy, sposobu świadczonych usług, jak
również przestrzegania zasad segregacji przez mieszkańców Gminy. Podczas
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości świadczenia usług przez firmę
Remondis sp. z o.o. Odpady odebrane zostały terminowo, usługa mycia
pojemników również wykonana została należycie. Jeśli chodzi
o nieprawidłowości postępowania z odpadami stwierdzono je w kilkunastu
kontrolowanych nieruchomościach. Największym problemem, który zauważono
podczas kontroli jest brak oznakowania wielu posesji oraz pojemników co
bardzo utrudnia kierowcom identyfikację właściciela pojemnika i uzupełnianie
comiesięcznych raportów z odbioru.
Z uwagi na brak regularnych wpłat oraz rosnącej kwoty zadłużenia za
odpady w czerwcu wystawionych zostało w sumie 210 upomnień do zapłaty na
łączną kwotę 37.522,60 zł.
Ponadto na początku czerwca br. otrzymaliśmy z Państwowego
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Płocku pozytywną opinię
przygotowanego projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Bodzanów dostosowanego do znowelizowanej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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Drogi
W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych trwają prace polegające
na oczyszczaniu ich poboczy i przyległych rowów oraz realizujemy prace
z zakresu utrzymania dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego.
Kontynuujemy porządkowanie wiat przystankowych, w ostatnim czasie
został odnowiony przystanek autobusowy w miejscowości Garwacz
i Kanigowo.
Od 11.05.2016r. na terenie Gminy firma ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
prowadzi
prace
demontażowe
rtęciowych
(nieczynnych)
opraw
oświetleniowych. Od 20 czerwca br. wykonywane będzie mycie części opraw
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.
1 czerwca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Budomost
Sp. z o.o. z Białegostoku, tj. wykonawcy, który w 2012 r. dokonał przebudowy
drogi gminnej Borowice – Miszewo Murowane. Spotkanie miało na celu
omówienie stanu nawierzchni tej drogi oraz sytuacji związanej z naprawami w
okresie gwarancyjnym, który zakończył się jesienią w zeszłym roku. Drogę tą
modernizowano zgodnie z umową na warunkach jakie zostały stworzone przez
Inwestora, zastąpiono projektowaną nawierzchnię asfaltową na powierzchniowe
utrwalenie za pomocą emulsji i grysu.
Jakie dokonane zmiany mogły mieć wpływ na aktualny stan nawierzchni
drogi wynika z dotychczasowej eksploatacji. W roku 2013 kilkadziesiąt metrów
kwadratowych naprawionych uszkodzeń, w roku 2014 kilkadziesiąt metrów
kwadratowych naprawionych uszkodzeń, w roku 2015 kilkaset metrów
kwadratowych naprawionych uszkodzeń.
Na spotkaniu ustalono, że pomimo wygaśnięcia okresu gwarancji, po raz
ostatni bezpłatnie, firma Budomost Sp. z o.o. w czerwcu br. usunie wszystkie
powstałe w nawierzchni przedmiotowej drogi ubytki, natomiast do końca lipca
br. firma zobowiązała się do położenia dodatkowej warstwy emulsji i grysu w
miejscach najbardziej tego wymagających, co znacznie polepszy stan drogi.
W maju br. sprzedaliśmy za kwotę 12.300,00zł brutto kosiarkę
MASCHIO GASPARDO Cristina. Na podstawie prac w zeszłym roku
użytkowanie kosiarki potwierdziło nasze wątpliwości odnośnie sensu
wykorzystywania jej w naszych warunkach. Mała wydajność i kosztowna
eksploatacja zmusiła nas do podjęcia decyzji o sprzedaży. Ponadto wycena
przeprowadzenia gruntownego remontu kosiarki to kwota ok. 10.000,00zł
brutto.
Po rozeznaniu rynku postanowiliśmy zakupić kosiarkę do poboczy
o szerokości roboczej 1,4 m – 1,6m, szacowany koszt zakupu nowej kosiarki to
około 13.000 zł brutto.
W maju br. wykonaliśmy nasadzenia kwiatów i krzewów w pasie zieleni
przy ul. Mickiewicza Bodzanowie. Kwiaty zostały pozyskane nieodpłatnie od
mieszkańca naszej Gminy.
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Gospodarka Mieszkaniowa
W ramach prowadzonych prac wykonaliśmy remont zabawek i altany na
placu zabaw w Nowym Miszewie, a także altan: usytuowanej przy budynku GCI
oraz przy zbiorniku wodnym w Bodzanowie.
W maju br. wykonane zostały również przeglądy okresowe placów zabaw
dla dzieci zlokalizowanych w miejscowościach Chodkowo Działki, Bodzanów
i Nowe Miszewo.
W lipcu br. wykonane zostaną przeglądy okresowe budynków
komunalnych stanowiących własność Gminy Bodzanów. Kontynuujemy
również odnawianie lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym przy ul.
Górnej w Chodkowie.
Do końca lipca br. planujemy również przeprowadzenie postępowań na
zakup opału na potrzeby Gminy Bodzanów i jednostek podległych.
W związku z pożarem budynku mieszkalnego w miejscowości
Białobrzegi, który miał miejsce w maju br. w ramach pomocy dla
poszkodowanej rodziny oraz decyzją rozbiórki pozostałości po budynku
mieszkalnym, uczestniczyliśmy w pracach rozbiórkowych uszkodzonego
budynku.
Pozostałe
W czerwcu br. przeprowadzone zostało postępowanie, w wyniku którego
wyłoniona została firma, która do końca roku będzie serwisowała i wykonywała
naprawy pojazdów będących własnością Gminy Bodzanów. Firmą tą jest SZER
– SERWIS z Nowego Miszewa.
/-/Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW
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