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Bodzanów Mazowiecką Gminą Roku 2015
Gmina Bodzanów została nagrodzona tytułem Mazowieckiej Gminy Roku 2015, w ramach Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu 2015, w kategorii gmina wiejska. Plebiscyt
realizowany jest w ramach Narodowego Programu Promocji
– Polska Przedsiębiorczość.
Statuetka i wyróżnienie zostały
wręczone podczas Wielkiej Gali
„Polskiej Przedsiębiorczości”, w dniu
28 listopada 2015 r. w warszawskim
hotelu Gromada. W tym dniu
nagrodzeni zostali również laureaci
w
Plebiscytach
Orły
Polskiej
Przedsiębiorczości, a także IX
edycji konkursu „Orły Polskiego
Budownictwa i IX edycji konkursu
Perły Medycyny.
Przedsięwzięcia mają charakter
cykliczny i rokrocznie adresowane
są
do
samorządów
i
firm z całej Polski. Projekty
oraz same nagrody od lat pro-

Posiadanie Statuetki Orzeł Polskiego
Samorządu
to w szczególności:
– kreowanie pozytywnego wizerunku
władz samorządowych
– zaufanie partnerów i mieszkańców
– zapewnienie możliwości
efektywnej promocji
– nowe spojrzenie na własne
możliwości
– rzetelność i profesjonalizm działań
– pomaga w pozyskiwaniu nowych
kontrahentów, inwestorów
– świadczy o innowacyjności w
zarządzaniu.



mują
najlepszych
z
najlepszych
w
swoich
branżach.
Prestiżowe
wyróżnienia
umacniają pozytywny wizerunek marek, podnoszą ich konkurencyjność na
rynkach krajowych i zagranicznych.
Jerzy Staniszewski
Wójt Gminy Bodzanów
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Inwestycje 2015
Dobiega końca rok 2015. Rok bardzo intensywnej pracy. Pomimo wielu przeszkód związanych ze zmianą
wykonawcy, koniecznością wykonania zamiennej dokumentacji projektowej i uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę, udało się zakończyć inwestycję
budowy Przedszkola Samorządowego w Chodkowie.
Dzięki sprawnej pracy udało się
nie tylko nie utracić dofinansowania,
a co więcej, dzięki wielu staraniom ze
strony Gminy Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych
(MJWPU) zakwalifikowała nam część
kosztów związanych ze zmianami
projektowymi i zwiększyła wysokość
dofinansowania o kwotę 193 257,52zł.
Nowy wygląd uzyskał również
teren wokół przedszkola. Powstał
plac zabaw, nowe drogi i parkingi.
Nie można było jednak zapomnieć o
dwóch miejscach pamięci narodowej,
tj.: Pomniku Niepodległości oraz o
Pomniku 13stu Straconych, które
od wielu lat były zaniedbane i
systematycznie ulegały dewastacji.
Przywróciliśmy
tym
miejscom
piękny wygląd i należytą godność.
Atrakcyjność i bezpieczeństwo terenu
wokół przedszkola zostało podniesione
dodatkowo przez wykonanie remontu
chodnika
przy
ulicy
Wolności.
Kolejna inwestycja na terenie
naszej Gminy, jaką udało się
zakończyć, to budowa przegrody
dolinowej na rzece Mołtawie, w
miejscowości Stanowo. Dzięki realizacji tego pomysłu powstał piękny

zbiornik pełniący funkcje zarówno
przeciwpowodziowe jak i wspaniałe
miejsce do rekreacji i wędkowania.
Bieżący rok obfitował również w prace związane z budową
wodociągów.
Zrealizowano inwestycję w Białobrzegach,
Stanowie,
Parkoczewie,
Nowym Miszewie.
Nowego
wyglądu
nabrały
także szkoły w Nowym Miszewie.
Obecnie dobiegają końca prace
termomodernizacyjne, w ramach
których wymieniono kotły, stolarkę,
docieplono stropy budynków, pomalowano dachy oraz wykonano
elewację. Jednak i ta inwestycja nie
przebiegała bez problemów, ponieważ pierwotny projekt (2013 r.)
nie uwzględniał wielu kluczowych
dla prawidłowego wykonania tego
zadania, zagadnień. Konieczne w tym
celu było wykonanie dokumentacji
zamiennej, rozszerzenie zakresu
prac o docieplenie stropu hali,
wymianę stolarki, malowanie dachu
szkoły podstawowej, wymianę orynnowania, ułożenia terakoty na
schodach wejściowych oraz dostosowanie
grubości
styropianu

do wymogów zadeklarowanych w
złożonym wniosku o dofinansowanie.
Zakończono również prace w
budynku po byłej szkole w Stanowie.
Oddano do użytkowania Dzienny
Dom Pobytu dla Osób Starszych
„Senior-Wigor”, którego celem jest
zapewnienie opieki dziennej dla
osób w wieku „60 +”, nieaktywnych
zawodowo a będących mieszkańcami
naszej Gminy. W ramach pobytu wyżej
wymienione osoby będą mogły m. in.
skorzystać z opieki, uczestniczyć w
warsztatach, zajęciach z fizjoterapeutą.
Kolejnym dużym przedsięwzięciem
jest, zakończona w tym roku wymiana
dachu na budynku stanowiącym
własność Gminy Bodzanów, w którym
mieści się posterunek policji. W ramach
tego zadania wymieniono poszycie
dachu, wzmocniono i docieplono
strop. W przyszłym roku planujemy
naprawę i malowanie elewacji.
Mając na uwadze rozpoczynającą
się perspektywę środków unijnych
2014-2020, zostały podjęte działania
mające na celu przygotowanie
szeregu projektów budowlanych.
Dokumentacja ta ma nam pozwolić na
sięganie po nowe fundusze. Do chwili
obecnej udało się wykonać projekty dla
następujących zadań inwestycyjnych:
−
Termomodernizacji
szkoły podstawowej i gimnazjum w
Bodzanowie;
−
Budowy i remontów dróg na
terenie naszej gminy dla miejscowości:
Cieśle, Reczyn, Cybulin, Osmolinek,

Termomodernizacja Szkół w Nowym Miszewie

Przegroda dolinowa w Stanowie

Otwarcie przedszkola w Bodzanowie

Renowacja Pomnika 13stu Straconych
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Stanowo,
Karwowo
Duchowne,
Białobrzegi, Bodzanów, Małoszewo;
−
Remontu
sali
konferencyjnej w Urzędzie Gminy.
Trwają prace nad dokumentacją
niezbędną do rozbudowy oczyszczalni
ścieków w Bodzanowie. Wszystkie
opracowane dokumentacje stanowią
niezbędny element w drodze do
uzyskania dofinansowań na inwestycje
a przygotowane projekty będą wkrótce
wykorzystane do składania wniosków
aplikacyjnych
o
dofinansowanie
zadań ze środków zewnętrznych.
Opracowano
również
Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej, dokument stanowiący załącznik do
wniosków aplikacyjnych w ra-mach
perspektywy 2014-2020.
Nasza Gmina nie zamyka się
jedynie w swoich granicach.
Jesteśmy otwarci na współpracę i dzięki
temu działaniu udało się podpisać
szereg porozumień na realizację
wielu inwestycji między innymi:
−
budowę
drogi
Miszewko-Krawieczyn,
−
wspólną
budowę
drogi
relacji Łętowo-Podleck zgodnie z
porozumieniem z Gminą Bulkowo,
−
wspólną budowę drogi relacji Białobrzegi-Wykowo, zgodnie z
otrzymanym zapewnieniem od Wójta
Gminy Słupno.
−
wspólnie z Powiatem Płockim
przebudowę dróg relacji Kępa PolskaBodzanów,
oraz
DzierżanowoGromice-Rogowo. W ramach tego
zadania wykonana zostanie również
przebudowa dwóch mostów.
W chwili obecnej realizujemy
razem z Powiatem pierwszy
etap przebudo-wy drogi relacji
Dzierżanowo-Gromice-Rogowo,
w miejscowości Gromice o długości około 1308 mb. Kolejnym
etapem, jaki chcemy wykonać
jest przebudowa drogi na odcinku
od Gromic do Rogowa, w chwili
obecnej jest w trakcje przygotowania
dokumentacji projektowa, planujemy
w przyszłym roku wspólnie ze
Starostwem Powiatowym oraz Gminą
Bulkowo złożyć wniosek o środki
Unijne na przebudowę tej drogi. Jest
to duże zadanie, gdyż w ramach
remontu planuje się wykonać nie
tylko nową nawierzchnie drogi na
odcinku ponad 6 km ale również
przebudowę
dwóch
mostów.
Analizując podejmowane przez
nas działania na rzecz rozwoju
Gminy musimy pamiętać, że wiele
inwestycji w trakcie realizacji

przejęliśmy po poprzedniej kadencji. Decyzje osób zarządzających
w wielu przypadkach nie były trafne.
Jednak z zaawansowanych prac
nie można było się już wycofać,
należało doprowadzić je w jak
najlepszym stanie do końca. Dlatego
nie możemy zapominać o tym, że
pomimo wielu starań nad Gminą nadal
ciąży widmo podwykonawców firmy
ELMIR głównego wykonawcy budowy
Przedszkola Samorządowego, którym
wciąż należy się zapłata. Należy
podkreślić, iż Gmina Bodzanów
w myśl obecnie obowiązującego
prawa jest „solidarna” względem
podwykonawców.
Z
przykrością
należy stwierdzić, że zobowiązania
Gminy
wobec
podwykonawców
powstały przez złe i niekompetentne
decyzje związane z łamaniem
zapisów własnej umowy a zawartej
z wykonawcą prac. Błędy te
doprowadziły do obecnego stanu, w
którym podwykonawcy zgłoszeni do
Urzędu Gminy mogą występować o
zwrot ich pieniędzy wraz z odsetkami
oraz o pokrycie kosztów Sądowych.
Ponadto należy tu wspomnieć,
iż dnia 11.03.2014 r. Gmina
Bodzanów podpisała „Potwierdzenie
przelewu wierzytelności” tzw. cesję
wierzytelności zgodnie z którą
zobowiązała się przekazywać bez
odrębnego wezwania na wyodrębniony
rachunek w Banku PKO BP S.A.
wszelkie płatności na rzecz wykonawcy
tj. ELMIR Płock za wykonanie robót
budowlanych związanych z budową
przedmiotowego
przedszkola.
Ponieważ po rozwiązaniu umowy z
wykonawcą Gmina przestała spłacać
zobowiązania firmy wobec banku dnia
20.01.2015 r. do tutejszego Urzędu
Gminy wpłynęło „Żądanie zapłaty”
z Banku PKO BP SA w związku z
wcześniej zawartą umową. PKO BP
SA wezwało Gminę Bodzanów do
przekazania środków w kwocie 1 499
210,10zł wraz z należnymi odsetkami
od kwoty należności głównej. Zgodnie
z informacją uzyskaną z Banku
(skan dokumentów posiadanych
przez Bank) zawiadomienie o
przelewie
wierzytelności
opiewa
na
kwotę
6
763
000,00zł.
Ponieważ Gmina Bodzanów nie
posiada pełnej wiedzy odnośnie
całkowitej wysokości ewentualnych
zobowiązań w związku z realizowanymi
wcześniej
inwestycjami
podjęto
decyzję o współpracy z kancelarią
prawną z Poznania, wyspecjalizowaną
w
procesach
gospodarczych,



celem
ochrony
możliwych
do
utracenia
środków
publicznych.
Wyżej wymieniona kancelaria
dodatkowo świadczy bieżącą pomoc prawną w zakresie spraw
wymagających
wyspecjalizowanej pomocy prawnej.
Gmina
Bodzanów
otrzymała
również
karę
za
niewłaściwie
prowadzone postępowanie przetargowe przy wyłanianiu wykonawcy
budowy Przedszkola Samorządowego (2013 r.) w wysokości 5%
dofinansowania co stanowi kwotę
189 656,57zł. Niestety sprawa
podwykonawców firmy ELMIR to
nie jedyna tego typu sprawa, gdyż
podobna sytuacja miała miejsce na
Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie,
gdzie firma BAKART również nie
wypłaciła swoim podwykonawcom
i tu również przez złe decyzje
poprzedniej władzy samorządowej
Gmina jest narażona na zapłatę
podwykonawcom należnych im kwot.
Gmina Bodzanów będzie zmuszona zapłacić po raz kolejny za te
same prace pomimo wcześniejszych
płatności dokonanych na rzecz
głównego
wykonawcy.
Sytuacji
tej można było uniknąć trzymając
się
zapisów
umowy.
Czemu
tak się nie stało, rodzi to wiele
pytań bez logicznej odpowiedzi.
Kolejna kuriozalna sytuacją, z
jaką przyszło nam się zmierzyć
jest sprawa oczyszczalni ścieków
i budowa kanalizacji w Gminie
Bodzanów. W ubiegłym roku złożono
wniosek o budowę kanalizacji na
terenie aglomeracji Bodzanów. W
przyjętych
założeniach
projektu
sieci kanalizacyjnej planowało się
przyłączenie 2167 RLM (około
2167 osób) podczas gdy obecna
maksymalna wydajność oczyszczalni
wynosi 1551 RLM (około 1551 osób).
Taka rozbieżność pomiędzy możliwościami oczyszczalni a ilością
ścieków dopływających do niej
uniemożliwiłaby jej prawidłową pracę.
Doszłoby do takiej sytuacji, w której
ścieki tylko przepływałyby przez
oczyszczalnię i nie oczyszczone
trafiałyby do rzeki i w efekcie
skończyłoby się to zwrotem całości
uzyskanej dotacji i karami za
zanieczyszczanie środowiska. Mimo
wielu przeciwności losu dążymy
do poprawy jakości życia naszych
mieszkańców. Chcemy dorównywać
zamożniejszym samorządom. Dlatego
jesteśmy zainteresowani możliwością
budowy
sieci
gazu
ziemnego
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w
Białobrzegach,
Borowicach,
Łagiewnikach, Nowym Miszewie,
Miszewie Murowanym, Kłaczkowie i
Niesłuchowie. Około 180 gospodarstw
domowych z powyższego terenu
zgłosiło wstępny akces do udziału w
inwestycji. Obecnie firma gazyfikacyjna
prowadzi
analizę
ekonomiczną
zadania, oceniając zasadność jego
podjęcia, szacując wstępnie koszty.
Opinia ma zostać przedstawiona
do wglądu z końcem tego roku.
Osoby i firmy zainteresowane, które
dotychczas nie złożyły jeszcze ankiet
mają możliwość pobrać je ze strony
Urzędu Gminy i przesłać wypełnione

na mail gmina@bodzanow.pl.
Patrząc wstecz mamy nadzieję, że
nowe działania będą przemyślane,
sprawdzone i zrealizowane szybko
i skutecznie, zgodnie z normami i
obowiązującymi przepisami prawa,
tak by naszym mieszkańcom żyło się
zdecydowanie lepiej.

ZDJĘCIE DROGI

Co z tą kanalizacją?
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo - Działki oraz Parkoczewo to dla gminy sprawa priorytetowa. Rezygnacja z dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia budzi
wśród mieszkańców naszej gminy wiele pytań.
Decyzja o rezygnacji z dofinansowania
była
przemyślana
i podjęta w trosce o dobro naszej gminy,
bez ponoszenia sankcji określonych
w umowie o dofinansowanie za
niedotrzymanie terminu realizacji
inwestycji.
Gmina Bodzanów w roku 2014
złożyła wniosek aplikacyjnych na
realizację projektu pn.: „Kompleksowe
uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Bodzanów
– etap II” w zakresie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów,
Chodkowo, Chodkowo-Działki w
ramach Działania 4.1 Gospodarka
wodno-ściekowa ze środków RPO
WM na całkowitą wartość projektu
18.697.074, 49 zł.
Dnia
04.12.2014
r.
Urząd
Gminy
uzyskał
informację
od
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów
Unijnych
(MJWPU)
o uzyskaniu pozytywnej oceny
formalnej i przekazaniu wniosku do
dalszej weryfikacji; 02.02.2015 r.
poinformowano gminę o pomyślnym
przebiegu oceny drugiego etapu
weryfikacji wniosku, który osiągnął
wynik 65,00 punktów z 90,00 punktów
możliwych do uzyskania. Jednak
ze względu na niską ilość punktów
zdobytych przez wniosek oraz z
powodu
braku
wystarczających
środków finansowych w MJWPU nie
został przyjęty do dofinansowania.

Tym samym Gmina Bodzanów
w 02.02.2015 została umieszczona
na liście rezerwowej.
Władze
gminy,
pomimo
takich informacji, nie zaprzestały
starań o możliwość uzyskania
dofinansowania. Główną przeszkodą
wykonania zadania była konieczność
przestrzegania
rygorystycznych
procedur i terminów przy realizacji
projektu do końca 30.06.2015 r. W
przypadku realizacji projektu ważne
jest
skrupulatne
przestrzeganie
terminów harmonogramu finansoworzeczowego celem uniknięcia kar
finansowy za nie przestrzeganie
umowy a nawet utrata dotacji. Tu
należy również zauważyć, że samo
przyznanie dotacji nie uprawnia od
razu do realizacji zadania, ponieważ
należy podpisać umowę z dotującym
a podpisanie to następuje po minimum
30 dniach od daty otrzymania
informacji o przyznaniu środków.
Kolejną kwestią, która istotnie
ograniczała czas na realizację było
postępowanie przetargowe, Gmina
jest zobowiązana do przestrzegania
Prawa Zamówień Publicznych, należy
tu przypomnieć, że koszt inwestycji to
18.697.074, 49 zł i nie można pozwolić
sobie na najmniejsze uchybienia
podczas przeprowadzania całego
postępowania. Czas jaki potrzebny jest
na wyłonienie wykonawcy, to kolejny
miesiąc. W tym na składanie ofert,



zapytania wykonawców, ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Jest to najkrótsza droga, jednak przy
założeniu, że żaden z oferentów nie
złożyłby odwołania a można zakładać,
że przy tak dużej inwestycji takie
sytuacje miałyby na pewno miejsce
i wydłużyłyby całe postępowanie o
kolejne tygodnie.
Mając na uwadze dobrze rozumiany
interes Gminy, doświadczenie z
trudnościami przy ukończeniu budowy
Samorządowego
Przedszkola
w
Bodzanowie, gmina nie chciała
powielać tych samych błędów. W
związku z powyższym rozpoczęto
negocjacje, celem wypracowania
porozumienia, co do terminu realizacji
oraz zakresu prac. Na tym etapie
pojawił się pomysł zmniejszenia
zakresu inwestycji i odstąpienia od
budowy części nitek kanalizacyjnych.
Jednak odstąpienie od wykonania
pewnego etapu projektu wiązało się
z ponowną oceną wniosku, poprzez
dokonanie
ponownej
weryfikacji
spełniania
wymogu
osiągnięcia
zakładanych
wskaźników,
tj.
przyłączenia do sieci minimum 2 tyś
mieszkańców.
Gmina
przedstawiając
swoją propozycję zmian zakresu
prac, musiałaby czekać ponownie na
ocenę wniosku i uzyskanie zgody na
proponowane przez nią rozwiązania.
Wszystko to wydłuża o kolejne tygodnie
i miesiące rozpoczęcie inwestycji.
Otrzymaliśmy informację, że Gmina
jeśli uzyskałaby dofinansowanie,
będzie mogła wydłużyć termin
realizacji
projektu
maksymalnie
do 30.09.2015 r. jako finalnego
zakończenia i roliczeniainwestycji
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w jej pełnym zakresie.
W tym miejscu należy zauważyć,
że biorąc pod uwagę wszystkie
procedury a także potrzebny czas
na ich wdrożenie, realnego czasu
na wykonanie robót budowlanych
zostawało niecałe dwa miesiące.
Tak dużej sieci kanalizacyjnej,
liczącej prawie 17 km długości
oraz konieczności przyłączenia
2 tys. osób nie da się wykonać w
dwa miesiące. To prawie 2 lata prac
związanych z układaniem instalacji,
ale i z przywracaniem do pierwotnego
stanu dróg, chodników i otoczenia.
A następnie przeprowadzenie procedur związanych z odbiorem całej
kanalizacji przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, wykonaniem prób
szczelności instalacji
oraz w
rezultacie uzyskanie decyzji na
użytkowanie, to długotrwałe procedury, a niestety czas jaki mieliśmy
był bardzo ograniczony, jak na tak
duże przedsięwzięcie.
Konkurs ten był głównie skierowany
do tych Beneficjentów, którzy byli
na etapie kończenia projektów
związanych z budową kanalizacji lub
wodociągu i mogli korzystać z dofinansowania w formie zwrotu refundacji już
poniesionych kosztów. Takie projekty
miały pierwszeństwo otrzymania
dofinansowania, gdyż były zdolne do
dotrzymania warunków umowy, czyli
terminu do 30.06.2015 a w skrajnych
przypadkach do 30.09.2015r.

Biorąc pod uwagę czas potrzebny
na budowę sieci kanalizacyjnej,
tj. około 2 lat, brak możliwości
zmniejszenia zakresu inwestycji,
bez utraty dofinansowania, oraz
nieprzekraczalny termin 30.09.2015,
konieczne było podjęcie decyzji o
rezygnacji z dofinansowania, aby
go nie zwracać w całości wraz z
odsetkami oraz nie płacić kar a
przez to narażać Gminę na straty
finansowe.
Obecnie priorytetem gminy jest
opracowanie pełnej dokumentacji
projektowej związanej z rozbudową i
modernizacją oczyszczalni ścieków.
Podczas analizy projektów sieci
okazało się, że nikt przy składaniu
poprzedniego wniosku na budowę
kanalizacji nie wziął pod uwagę, że
obecna oczyszczalnia ścieków w
Bodzanowie potrzebuje rozbudowy
i modernizacji, gdyż jest niezdolna do

przyjęcia tak dużej ilości ścieków. W
ramach planowej inwestycji budowy
sieci kanalizacyjnej zakłada się
przyłączenie 2167 RLM, podczas
gdy obecna maksymalna wydajność
oczyszczalni na tą chwilę wynosi
1551 RLM.
W myśl wytycznych, aby projekt
mógł być przyjęty do konkursu i
móc ubiegać się o środki, konieczne
jest zaprojektowanie nowego ciągu
technologicznego w oczyszczalni
ścieków.
Dlatego podjęto prace nad projektem
rozbudowy oczyszczalni ścieków, aby
mogła spełniać wszystkie niezbędne
wymogi konkursowe. Działania te mają
pozwolić nam kontynuować rozbudowę
sieci kanalizacji sanitarnej w nowej
perspektywie finansowej na lata 20142020. Należy jeszcze podkreślić,
że w poprzedniej perspektywie maksymalne dofinansowanie do tego
zadania było na poziomie 50%,
natomiast w tym momencie jesteśmy
w stanie otrzymać dofinansowanie na
poziomie 80% kosztów tej inwestycji.
Robimy więc wszystko, by uzyskać
niezwłocznie pozwolenie na rozbudowę
oczyszczalni ścieków w Bodzanowie,
a do 29.01.2016 r., w pierwszym
rozdaniu środków składamy wniosek
o dofinansowanie budowy kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Bodzanów
wraz z rozbudową oczyszczalni
ścieków.

Informacje podatkowe
Stawki podatkowe obowiązujące w Gminie Bodzanów w 2016 r.



Opracował: Andrzej Grzelak
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Zwrot do budżetu Gminy
Bodzanów naliczonego
podatku VAT
Gminy oraz ich jednostki organizacyjne w zakresie
zawieranych z mieszkańcami odpłatnych umów cywilnoprawnych, są podatnikami podatku VAT. Zawierane umowy dotyczą dostaw towarów lub świadczenia
usług tj. wynajem lub dzierżawa, dostarczanie wody,
odbiór nieczystości kanalizacyjnych.
W związku z tego rodzaju
działalnością,
zarówno
bieżącą
jak i inwestycyjną mają prawo do
odzyskiwania zapłaconego podatku
VAT związanego z wydatkami
poniesionymi na funkcjonowanie
np. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
stacji
uzdatniania
wody czy gminnych oczyszczalni
ścieków,
utrzymaniem
budynków komunalnych.
W związku z ogólnym zainteresowaniem
ze
strony
mieszkańców Gminy powyższym tematem informujemy, iż na dzień
30.11.2015 r. Gmina Bodzanów w
związku z rozliczeniami deklaracji
za poszczególne miesiące roku
budżetowego uzyskała z Urzędu
Skarbowego w Płocku zwrot podatku
VAT w łącznej wysokości 1 451
992,00 zł. W pierwszym półroczu
bieżącego roku wpłynęły środki w
wysokości 1 364 379,00 zł, natomiast
kwota rzędu 87 613,00 zł dotyczy
drugiego półroczu bieżącego roku.
Kwota zwróconego podatku VAT

dotyczyła:
1. Wydatków
bieżących
związanych z gospodarką komunalną
rozliczanych
comiesięcznymi
deklara-cjami tj. 126 011,00 zł;
2. Wydatków
majątkowych
związanych z realizacją inwestycji „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno
– ściekowej na terenie Gminy
Bodzanów”,
której
wydatki
ponoszone były w okresie od
listopada 2014 r. do lutego
2015 r., tj. 820 533,00 zł;
3. Wydatków majątkowych związanych z realizacją w 2010 r.
inwestycji pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Niesłuchowo,
Nowe
Miszewo,
Miszewo
Murowane” tj. 505 448,00 zł.
Dochody uzyskane z dwóch
pierwszych pozycji zostały ujęte
wcześniej tj. w projekcie budżetu
na 2015 r., stąd trudno tutaj mówić
o celu na jakie zadania zostały
przeznaczone.

Pozycja trzecia dotycząca odzyskanego podatku VAT za 2010 r.
wprowadzona została do budżetu
Gminy
Bodzanów
uchwałą
z
dnia 29.04.2015 r., w której
to
uchwale
dokonano
zmian
wydatków zarówno bieżących jak i
majątkowych odnośnie m.in. zadań:
„Budowa
kompleksu
sportowo
– oświatowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą i zagospodarowanie
terenu w m. Chodkowo Działki
– etap I”, „Termomodernizacja
obiektów
użyteczności
publicznej
w
Gminie
Bodzanów”.
Ponadto należy podkreślić, iż budżet
jednostki samorządu terytorialnego
rządzi się określonymi zasadami
mającymi zastosowanie przy jego
projektowaniu i uchwalaniu. Zgodnie z
zasadą jedności materialnej budżetu
całość
dochodów
przeznaczona
jest na pokrycie całości wydatków
budżetowych. Zasada wyrażona wprost
w przepisach art. 42 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych, zgodnie z
którymi środki publiczne pochodzące
z poszczególnych tytułów nie mogą
być przeznaczone na finansowanie
imiennie
wymienionych
wydatków,
chyba
że
odrębna
ustawa
stanowi
inaczej.
Z
powyższego
wynika, że m.in. środki uzyskane ze
zwrotu podatku VAT wprowadza się
do budżetu bez przypisanego przeznaczenia ich wydatko-wania.
Opracowała: Ewa Strzelczak

Gospodarka komunalna
jest dziedziną administracji publicznej mającą na
celu realizowanie zadań własnych Gminy oraz zaspakajanie wspólnych potrzeb jej mieszkańców, w
szczególności świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
utrzymania dróg i terenów gminnych, gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki mieszkaniowej.
Zadania z tego zakresu w Urzędzie Gminy w Bodzanowie realizuje
Referat Gospodarki Komunalnej.
Posiadamy w swoich zasobach
następujący
samo-jezdny
sprzęt
mechaniczny
przeznaczony
do
prac
w
terenie:

•
•
•
•

ciągnik rolniczy URSUS C360-3P
rok prod. 1989;
ciągnik rolniczy CASE JX95, rok
prod. 2009;
koparko-ładowarka KOMAT-SU,
rok prod. 2007;
równiarka drogowa RD 165, rok



prod. 2005;
samochód Daewoo Truck Plus,
rok prod. 2001;
•
samochód
Volkswagen
Transporter, rok prod. 2006;
Stan techniczny sprzętu oraz jego
możliwości, w stosunku do zakresu
•
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prac jaki pozostaje do wykonania na
terenie Gminy, a także podniesienie
i utrzymanie poziomu świadczonych
usług, wskazują wyraźnie na potrzebę
inwestycji na tej płaszczyźnie.
Bardzo istotną rolę odgrywa kwestia
usług świadczonych w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków.
Urząd
Gminy
w
Bodzanowie
administruje trzema stacjami uzdatniania wody: w Leksynie, w Reczynie
i w Stanowie wraz z odpowiednio
przyporządkowanymi sieciami wodociągowymi
rozprowadzonymi
po
terenie
Gminy
oraz
dwiema
oczyszczalniami ścieków:
w Bodzanowie i w Nowym Miszewie łącznie
z sieciami kanalizacyjnymi.
W roku 2015 w myśl podniesienia
standardu
świadczonych
usług
podjęto decyzję odnośnie zwiększenia
z dwóch do trzech konserwatorów
stacji uzdatniania wody.
W przypadku awarii lub prac
planowych w stacjach lub na sieci
wodociągowej konserwatorzy wykonują prace w zespole minimum
dwuosobowym.
W lipcu 2015 r. konserwatorzy
stacji uzdatniania wody ukończyli
kurs w ramach którego otrzymali
świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci w zakresach
obsługi,
konserwacji,
remontów,
montażu i zakresie kontrolno pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci
elektro-energetycznych o napięciu nie
wyższym niż 1kV , kotłów parowych
oraz wodnych na paliwa stałe, płynne
i gazowe, o mocy powyżej 50 kW
wraz z urządzeniami pomocniczymi,
pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw
o mocy powyżej 50 kW oraz aparatury
kontrolno-pomiarowej w/w instalacji.
Ponadto wykonaliśmy przeszkolenie pracownika w zakresie
badania hydrantów zewnętrznych
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakupiliśmy specjalistyczny
sprzęt
do
przeprowadzania wymaganych badań.
Nadmienić należy, że dotychczas
nie było osoby posiadającej takie
uprawnienia oraz nie było sprzętu,
który umożliwiał wykonywanie badań
hydrantów, co wpłynęło na sytuację z
którą dane nam było zmierzyć się w
sezonie letnim tego roku, a mianowicie
niesprawnością hydrantów wynikającą
również z tego, jak były dotychczas
sprawdzane.
Praktycznie od dnia uzyskania
uprawnień trwa procedura sprawdzania

hydrantów na terenie Gminy. Każdy
sprawny hydrant oznaczany jest
odblaskową
naklejką.
Hydranty
uszkodzone
będą
sukcesywnie
naprawiane lub wymieniane.
W pierwszym kwartale 2016 r. w
stacji w Reczynie planowana jest
wymiana złóż filtracyjnych w celu
polepszenia jakości wody pitnej.
Docelowo przygotowujemy się
w przyszłości do kompleksowej
modernizacji stacji uzdatniania wody w
Reczynie i Leksynie oraz ze względu
na fakt związany z obniżaniem luster
wody w studniach, przygotowujemy
się do opracowania dokumentacji
i wykonania nowych studni głębinowych dla poszczególnych stacji.
Ze względu na wątpliwości co do
rzetelności wykonania w zeszłym roku
modernizacji stacji w Stanowie oraz
prac prowadzonych w stacji w Reczynie
skierowaliśmy pisma do jednostek
odpowiedzialnych za realizację tych
zadań, a po uzyskaniu opinii prawnej,
do prokuratury celem wyjaśnienia
kwestii budzących nasze wątpli- wości
i sprawdzenia prowadzenia prac pod
kątem zgodności z przepisami prawa.
Skierowaliśmy
również
do
wyjaśnienia sprawę związaną z
wykonywaniem w Urzędzie Gminy w
Bodzanowie dokumentacji (w 2013 r.)
dotyczącej pozwoleń wodnoprawnych
dla trzech stacji uzdatniania wody
i oczyszczalni ścieków w Miszewie
Nowym.
W związku z tym, że nie wywiązano
się z tego w obowiązkowych terminach,
Gmina za czas braku pozwoleń
wodnoprawnych poniosła dodatkowe
koszty związane z koniecznością
uiszczenia opłat podwyższonych:
za rok 2013 opłata podwyższona
wyniosła 31.629,00zł natomiast za rok
2014 opłata podwyższona wyniosła
84.715,00zł. Aktualnie przedmiotowe
sprawy są w toku wyjaśniania.
Od początku roku prowadzona
jest zbiórka i wywóz nieczystości
porzucony w przydrożnych rowach,
na
przystankach
autobusowych
i podległych terenach na obszarze
całej Gminy. W sumie na chwilę
obecną zebraliśmy około 2,4 tysiąca
120-sto litrowych worków odpadów.
Na stronie internetowej urzędu
Gminy
uruchomiona
została
zakładka ,,Gospodarowanie odpadami komunalnymi’’ na której pojawiają
się interpretacje znowelizowanej
ustawy,
uchwały
Rady
Gminy
podejmowane z zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi, a także
bieżące informacje, które mogą stać



się dla mieszkańców naszej Gminy
pierwszym źródeł informacji na temat
obowiązującego systemu gospodarki
odpadami.
Pod
koniec
września
zakończyliśmy zadanie pn. „Usuwanie
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Bodzanów w 2015 r.” W ramach
zadania zdemontowano
i
odebrano 4,82 tony płyt azbestowo
– cementowych natomiast płyt
zdemontowanych przez właścicieli
nieruchomości odebrano 146,045
tony. Łączna ilość odebranych płyt
azbestowo - cementowych wyniosła
150,865 tony.
Kolejnym zadaniem jest utrzymanie dróg gminnych. Na terenie
gminy Bodzanów znajduje się łącznie
ponad 100 km dróg posiadających
kategorię dróg gminnych. Przez
cały rok realizowaliśmy zadania w
zakresie ich bieżącego utrzymania,
w tym głównie przeprowadziliśmy
naprawę
nawierzchni
dróg
utwardzonych (łącznie 1057,7 m2)
oraz prowadziliśmy nawożenie dróg
mieszanką żwirową (łącznie 7416
ton) co w stosunku do roku 2014 dało
odpowiednio wzrost wykonania zadań
naprawczych o 803,1 m2 i nawiezienia
mieszanki żwirowej o 3082 tony.

W ramach bieżącego utrzymania
wykonany został okresowy przegląd
dróg gminnych, przeprowadzono
również najpotrzebniejsze prace
konserwacyjne związane z oznakowaniem dróg gminnych, a zwłaszcza jego uzupełnieniem.
Wykonaliśmy
niezbędne
prace remontowe i konserwacyjne
obiektów
mostowych
zlokalizowanych na drogach gminnych.
W listopadzie br. przeprowadzono
obowiązkowe przeglądy okresowe
ich stanu technicznego. Jesteśmy w
trakcie przygotowań związanych z
określeniem nośności tych obiektów.
Jesteśmy również w trakcie
wykonywania remontów przystanków autobusowych na terenie Gminy.
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Wiosną tego roku zakupione zostały
chorągiewki w barwach narodowych i
gminnych, które
z okazji świąt i
rocznic państwowych rozwieszane są
w Bodzanowie i Miszewie.
W nawiązaniu do opracowanej w
2011 r. i wdrożonej w 2012 r. organizacji
ruchu ulic Kilińskiego, Poniatowskiego,
3-go Maja i Placu Kościuszki w
Bodzanowie i wprowadzoną na
tym terenie strefą zamieszkania,
w związku z utrudnieniami dla
mieszkańców
korzystających z
tych ulic, opracowywany jest nowy
plan organizacji ruchu. Planujemy
wprowadzenie nowej organizacji w I
kwartale 2016 r.
Kolejna
strefa
wymagająca
poświęcenia szczególnej uwagi to

gospodarka mieszkaniowa Gminy.
Stan obiektów pozostających w zasobie
Gminy wymaga głębokiej analizy i
szczególnego podejścia do wielu
kwestii związanych z ich utrzymaniem.
Nie bez znaczenia jest tu sytuacja
materialna
osób
korzystających
z
mieszkań
komunalnych.
Nadchodzący rok będzie na pewno
związany z naprawianiem zaległości.
W ramach gospodarki mieszkaniowej wykonaliśmy obowiązkowe
i rutynowe działania związane z
utrzymaniem gminnych obiektów.
Ponadto
prowadzimy
również
prace związane z utrzymaniem
terenów zielonych: nasadzeniami
kwiatów, drzew, krzewów, pielęgnacją tych roślin oraz koszeniem

trawników i poboczy przy drogach gminnych, zajmujemy się
również utrzymaniem placów zabaw
na terenie Gminy, wykonaliśmy w
tym roku remont placu zabaw w
Miszewie.
Ponadto odbudowujemy relacje
między
ludźmi,
poprawiamy
im warunki pracy, związane z
wygospodarowaniem pomieszczeń
socjalnych, pomieszczeń warsztatowych, a w najbliższej przyszłości,
tego czego nie było, tj. narzędziowni
i pomieszczenia szatni, stosowania
odzieży ochronnej ze szczególnym
zwracaniem uwagi na przepisy BHP.
Opracował: Marek Kwiatkowski

Urząd Stanu Cywilnego
„Ślubuję Ci miłość,
wierność i uczciwość
małżeńską oraz że Cię
nie opuszczę aż do
śmierci”
12 lutego 2015r. w Urzędzie
Gminy świętowano złote Gody par
małżeńskich z terenu Gminy: Państwa
Marianny i Stanisława Michalaków z
Nowego Kanigowa, Państwa Czesławy
i Czesława Osieckich z Gromic
oraz Państwa Heleny i Benedykta
Ozdowskich z Bodzanowa. Z tej
okazji jubilaci spotkali się z władzami
gminy w osobach - Wójta Gminy
Bodzanów Jerzego Staniszewskiego,
Prze-wodniczącego Rady Gminy Bodzanów Pawła Różańskiego, Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Renatą Golat oraz zaproszonymi
gośćmi
Przewodniczącą
ZarząduPolskiego Związku Emerytów,
Rencistów, Inwalidów w Bodza-nowie
Janiną Malicką oraz Radnym Powiatu
Płockiego Andrzejem
Kulińskim.

Wójt Gminy Bodzanów w imieniu
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
odznaczył pary małżeńskie medalem
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Małżonkowie
otrzymali
również
dyplomy gratulacyjne, upominki oraz
kwiaty. Po oficjalnej części uroczystości
przyszła porana toast za zdrowie
Jubilatów i odśpiewanie tradycyjnego
„Sto lat”. Wspólny poczęstunek był
okazją do wspomnień i rozmów.

Setne urodziny
mieszkanki Gminy
Bodzanów
W dniu 14 marca 2015 r.
mieszkanka naszej Gminy - Pani
Wiktoria Bańka z Nowego Miszewa
obchodziła
Jubileusz
100-lecia
urodzin. Z okazji tak zaszczytnego
jubileuszu Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski w imieniu własnym
oraz władz samorządowych złożył
jubilatce serdeczne gratulacje i gorące
życzenia
zdrowia,
szczęścia,
pomyślności, miłości i szacunku



najbliższych. Pani Wiktoria Bańka
obecnie mieszka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
prowadzonym
przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Skrzeszewach, cieszy się dobrym zdrowiem
i oczekuje kolejnych urodzin.

Akta stanu cywilnego
Od 1 marca 2015 r. rejestracja
stanu cywilnego prowadzona jest w
systemie teleinformatycznym. Nowe
akty stanu cywilnego - urodzenia,
małżeństwa i zgonu tworzone są
wyłącznie w centralnym rejestrze
stanu cywilnego. Akty papierowe
przechowywane w archiwum USC
są sukcesywnie przepisywane do
centralnego rejestru stanu cywilnego
za pomocą nowej centralnej aplikacji
o nazwie „Źródło."
Elektroniczna rejestracja przynosi
korzyści polegające na tym, że każdy
obywatel ma możliwość uzyskania
odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
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Rejestracja bieżąca
urodzeń, małżeństw
i zgonów
Po akt urodzenia, małżeństwa
oraz zgonu, tak jak dotychczas,
należy zgłaszać się do urzędu stanu
cywilnego właściwego według miejsca
zdarzenia.
Nastąpiła jednak zmiana ilości wydawanych odpisów, bezpośrednio po sporządzeniu aktu
urodzenia, małżeństwa i zgonu.
Zamiast trzech odpisów, z urzędu
(bezpłatnie) wydawany jest tylko jeden
odpis aktu. W przypadku potrzeby
uzyskania większej ilości odpisów
można złożyć odrębny wniosek o ich
wydanie.

Zawarcie małżeństwa
... następuje w USC wybranym
przez osoby zamierzające zawrzeć
małżeństwo.
Zaświadczenie do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi
również można otrzymać w wybranym
przez nupturientów urzędzie stanu
cywilnego. Nowością jest możliwość
zawarcia
związku
małżeńskiego
poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli
wskazane we wniosku miejsce zawarcia
małżeństwa zapewnia zachowanie
uroczystej formy jego zawarcia oraz
bezpieczeństwo
osób
obecnych
przy
składaniu
oświadczeń
o
wstąpieniu w związek małżeński. Ślub
poza lokalem kosztuje dodatkowo
1.000 zł.

można składać
kierownika USC.

do

wybranego

Ewidencja ludności
Zameldować
się
na
pobyt
stały można z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego
miejsca pobytu. W przypadku
zameldowania
wymagane
jest
osobiste stawienie się w urzędzie.
Zameldowania
dokonujemy
na
podstawie formularza składanego
w urzędzie gminy, na terenie której
znajduje się nieruchomość, w której
ma nastąpić zameldowanie. Nadal
również do zameldowana jest wymagane potwierdzenie faktu po-bytu
w lokalu, dokonane przez właściciela
lub inny podmiot dysponujący tytułem
prawnym do niego. Przy dokonywaniu
tych czynności niezbędny do wglądu
jest dowód osobisty lub paszport,
a także oryginał tytułu prawnego
do lokalu, w którym ma nastąpić
zameldowanie (np. umowa cywilno prawna, wypis z księgi wieczystej).

Zmieniły się jednak
zasady wydawania
zaświadczeń przy zameldowaniu i wymeldowaniu.
Z urzędu wydawane jest jedynie
zaświadczenia
w
przypadku
zameldowania
na
pobyt
stały
(takie
zaświadczenie
będzie
ważne do chwili zmiany miejsca
zameldowania). W każdym innym
przypadku
(zameldowanie
na
pobyt
czasowy,
wymeldowania
bez zameldowania stałego) zaświadczenie wydawane jest wyłącznie
na indywidualny wniosek klienta.
Za takie zaświadczeni, zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy
o opłacie skarbowej, pobierana jest
opłata w wysokości 17 zł.

Ułatwienia dla
mieszkańców:

Nie
ulegną
zmianie
opłaty
skarbowe: 22 zł - odpis skrócony aktu,
33 zł - odpis zupełny, 84 zł - wydanie
zaświadczenia do ślubu.
W
sprawach
administracyjnej
zmiany imion i nazwisk zniesiono
właściwość miejscową. Po 1 marca
2015 r. podanie w tych sprawach

Istnieje możliwość sporządzenia
formularza zameldowania / wymeldowania przez pracownika urzędu
w postaci wydruku z systemu
tele-informatycznego,
w
obecności osoby doko-nującej zgłoszenia
na podstawie danych podanych
przez osobę. Oczywiście osoba
zgłaszająca
pobyt
zobowiązana
jest
do
potwierdzenia
własnoręcznym
podpisem danych zawartych w tak
sporządzonym formularzu, a podmiot



dysponujący tytułem prawnym do
lokalu faktu pobytu. Wymeldowania
z pobytu stałego, bądź czasowego
będzie można dokonać nie tylko
w formie tradycyjnej - pisemnego
zgłoszenia w urzędzie, ale i w formie
dokumentu elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP,
pod
warunkiem
otrzymania
przez osobę urzędowego poświadczenia
odbioru.
Formularz
elektroniczny
musi
być
uwierzytelniony
przez
zgłaszającego kwalifikowanym podpisem
osobistym lub profilem zaufanym
ePUAP.
Formularze
te
będą
udostępnione przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych, na stronie
ePUAP.

Nowe dowody osobiste od
1 marca 2015 roku
Od 1 marca 2015 roku obowiązują
nowe wzory dowodów osobistych. Z
nowych dowodów zniknęły adresy
zameldowania, dzięki czemu przy
każdej zmianie meldunku nie trzeba
będzie wymieniać dowodu. Nie
ma także informacji o kolorze oczu
i wzroście, a także skanu podpisu
posiadacza.
Zmieniły się także fotografie.
Zdjęcia, które są wykorzystywane
w nowych dowodach są takie same,
jak te, które obowiązują obecnie w
paszportach (muszą być wykonane
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku).

Działalność gospodarcza
Osoba
fizyczna
aby
mogła
rozpocząć działalność gospodarczą
zobowiązana jest uzupełnić i złożyć
wniosek o wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG). Integralną
częścią
wniosku
o
wpis
do
CEIDG
jest
żądanie:
1. wpisu albo zmiany wpisu do
krajowego
rejestru
urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej
(REGON);
2.
zgłoszenia
identyfikacyjnego
albo
aktualizacyjnego,
o którym mowa w przepisach o
zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników;
3.
zgłoszenia płatnika składek
albo jego zmiany w rozumieniu
przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych
albo
zgłoszenia
oświadczenia
o
kontynuowaniu
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ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników;
4.
przyjęcia
oświadczenia
o wyborze przez przedsiębiorcę
formy opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób fizycznych
albo
wniosku
o
zastosowanie
opodatkowania w formie karty
podatkowej.

Bezpłatna usługa
Asystenta Podatnika
Asystent
podatnika
to
wyspecjalizowane
stanowisko
ds.
wsparcia podatnika przeznaczone
do indywidualnej obsługi podatników
rozpoczynających działalność gos-

podarczą, którzy są jednocześnie
mikroprzedsiębiorcami,
a
więc
zatrudniają nie więcej niż 10 osób i
osiągają obroty nieprzekraczające
10 mln Euro. Asystent podatnika
wspomaga ww. podatników przez
okres 18 miesięcy od rozpoczęcia
przez nich działalności gospodarczej
tj. wydania potwierdzenia nadania
numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
Asystent podatnika działa w oparciu
o jednolite w całej Administracji
Podatkowej standardy i procedury tak,
aby działać spra-wnie, dostosować
usługę do zidentyfikowanych potrzeb
każdego mikroprzedsiębiorcy, który
zwrócił się o taką pomoc.
Przedsiębiorco - jeśli chcesz,
aby naczelnik urzędu skarbowego

wyznaczył dla Ciebie asystenta
podatnika, który będzie Cię wspierał
przez okres 18 miesięcy od
rozpoczęcia działalności gospodarczej
- złóż wniosek, a w terminie 3 dni
roboczysz otrzymasz odpowiedź imię i nazwisko oraz adres e-mail i
numer telefonu Twojego asystenta
w urzędzie. Wniosek o wyznaczenie
asystenta podatnika dostępny jest w
siedzibach urzędów skarbowych oraz
urzędu gminy, jak również na stronach
internetowej ww. urzędów.
Opracowały: Renata Golat,
Paulina Janowska

Walka z dopalaczami w szkołach
Młodzi ludzie nie zdając sobie sprawy ze skutków i
zagrożenia, jakie niesie za sobą zażywanie „modnych” w
obecnych czasach dopalaczy (potoczna nazwa używana
dla określenia substancji lub mieszanek różnych substancji o rzekomym, bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, które nie są objęte zakazem antynarkotykowym), sięgają po te niebezpieczne dla zdrowia
substancje coraz częściej.
Dlatego też od kilku
już lat wiele szkół w
Polsce, a wraz z nimi
szkoły działające na
terenie naszej gminy
czynnie biorą udział
we wszelkich akcjach
podejmowanych
na rzecz walki z
dopalaczami.
Długotrwałe
zażywanie tych środków
może
powodować
problemy
z
oddychaniem,
uszkodzenie
serca,
uszkodzenie naczyń krwionośnych,
śpiączkę, czy nawet śmierć.
Dopalacze występują w postaci:
kadzidełek, fajek, tabletek, suszu,
proszku, znaczków do lizania.
Głównym ich składnikiem jest BZN
– benzylopiperazyna, której działanie
zbliżone jest do amfetaminy, czyli
powoduje odwodnienie organizmu,
przyspieszenie tętna, a także prowadzi
do uzależnienia. Walkę z dopalaczami
prowadzi szereg instytucji i urzędów.
I tak m.in. Mazowiecki Kurator Oświaty

w wystosowanym do dyrektorów
szkół liście z dnia 26 sierpnia 2015 r.
zobowiązał placówki oświatowe do:
- zaktualizowania programów profilaktyki do 30 października b.r. o zadania dotyczące przeciwdziałania
dopalaczom i substancjom psychotropowym,
- nawiązania współpracy z pracownikami Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, Policji w ramach przeciwdziałania
rozpowszechnianiu
substancji psychotropowych,
- udziału i organizacji szkoleń,
warsztatów dla nauczycieli i spe-
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cjalistów
na
temat
zażywania
substancji psychotropowych, ich konsekwencji oraz sposobów rozpoznawania,
- upowszechniania materiałów
informacyjnych poświęconych profilaktyce narkomanii,
wewnętrzne
monitorowanie
problemu
zagrożenia,
poprzez
badania
ankietowe
wśród
nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników
niepedagogicznych.
Ponadto kuratorium
przy współpracy z innymi
instytucjami zaplanowało
akcję informacyjną
o
dopalaczach. I tak, we
wrześniu rozpoczęły się
narady
przedstawicieli
Komendy
Stołecznej
i Wojewódzkiej Policji
z
dyrektorami
szkół
na
temat
regulacji
prawnych w zakresie
przeciwdziałania
narkomanii
oraz ustalenie zadań szkół w tym
obszarze. W listopadzie natomiast
ruszył cykl szkoleń dla pedagogów
i psychologów.
Placówki oświatowe z terenu
naszej gminy przestrzegają uczniów oraz rodziców przed zagrożeniami płynącymi z zażywania
„legalnych
narkotyków”,
poprzez przeprowadzanie w szkołach działań mających na celu
uświadamianie
uczniów
przed
zgubnymi konsekwencjami zażywania
tych substancji.
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Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bodzanowie
Od marca br, w ramach projektu
„Wolontariat
- szansa dla integracji”,
współfinansowanym z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzanowie aktywnie rozpoczęło
działalność Centrum Wolontariatu, którego koordynatorem jest pracownik socjalny
– Marzena Czernicka.
Wolontariusze uzupełniają działania OPS w zakresie pomocy
pozamaterialnej, a ich obecność
pozwala
szybciej
reagować
pracownikom socjalnym, na potrzeby
klientów. Niosą pomoc ludziom
niepełnosprawnym,
starszym,
samotnym ale także dzieciom
potrzebującym pomocy w nauce.
Biorą aktywny udział w różnego rodzaju akcjach, imprezach plenerowych,
festynach.
(Koncert
charytatywny, Dożynki Powiatowe,
Jarmark
Norbertański,
Pikniki
Rodzinne
w
Bodzanowie
i Miszewie) oraz zbiórki żywności.
Ponadto sama obecność wolontariuszy
w
Ośrodku
Pomocy
Społecznej sprawia, że przełamują
się stereotypy na temat placówki.
Obecnie nasze Centrum cieszy
się 52 aktywnie działającymi wolon-

tariuszami. Głownie
jest
to
młodzież
gimnazjalna, osoby
dorosłe ale również
seniorzy.
Wolontariusze mają zapewniony udział
w szkoleniach, spotkaniach,
podczas
których
omawiana
jest m. in. sytuacja
podopiecznych,u których
świadczą
pomoc,
zgłaszane
są
nowe
pomysły dotyczące działań
rystycznych.

wolonta-

Każdy kto zgłosi się do Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
uzyska szerokie informacje na
temat pracy wolontarystycznej.

Każdy człowiek posiada coś,
czym może podzielić się z innymi.
Kontakt:
Bogusława Bartczak
tel. 24 260 70 06 wew. 30

Informacja Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Jeśli chcesz podjąć leczenie uzależnienia lub zgłosić na leczenie bliską osobę, zgłoś się na spotkanie a
pomożemy Ci rozwiązać problem.
Spotkania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzanowie odbywają się w każdy drugi wtorek
miesiąca w godz. od 15.30 do 16.30.
Informujemy również, że w Nowym Miszewie, w „Spichlerzu” działa Punkt Terapeutyczno-Konsultacyjny gdzie odbywają
się spotkania grupowe dla osób uzależnionych. Natomiast w Punkcie Terapeutyczno-Konsultacyjnym w Bodzanowie
dyżury pełni psycholog. Harmonogram spotkań i dyżurów zostanie podany
w styczniu na stronie www.bodzanow.pl
Zapraszamy na stronę:
https://www.facebook.com/gmina.bodzanow.stawia.na.rodzine
oraz do zapoznania się z problemami społecznymi Gminy Bodzanów
:
http://bodzanowpl.nazwa.pl/2015/09/Diagnoza%20profilaktyczna.pdf
Sporządziła: Mirosława Żaglewska
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Zajęcia w Gminnym Centrum Kultury
i Sportu – rok 2015
Początek 2015 roku dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie, jak co
roku rozpoczął się Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Międzygminny Sztab powołany
przy Urzędzie Gminy w Bodzanowie
swoim zasięgiem obejmował Gminy:
Bodzanów,
Bulkowo,
Słupno,
Radzanowo,
Miasto
i
Gmina
Wyszogród oraz Domy Pomocy
Społecznej w Brwilnie, Koszelewie,
Goślicach,
Nowym
Miszewie,
Zakrzewie, Wyszogrodzie i Zespół
Szkół Specjalnych w Goślicach.
Po raz kolejny padł rekord, a
zebrana kwota w wysokości 92
893,74zł składała się z kwesty 241
wolontariuszy oraz przeprowadzonej
licytacji.

Jarmark
Norbertański 2015

Tradycyjnie
Gminne
Centrum
Kultury i Sportu w Bodzanowie wzięło
czynny udział w przygotowaniach do
XI Jarmarku Norbertańskiego. Barwne
stoisko Centrum oferowało szeroką
gamę produktów wykonanych przez
uczestników naszych zajęć.

15 sierpnia 2015 r.
I-szy Bodzanowski Bieg o Puchar
Wójta Gminy Bodzanów – to kolejne
ważne wydarzenie, w którym także
braliśmy udział. Trasę o dystansie 8
km ukończyło 88 uczestników, wśród
których najlepszym biegaczem okazał
się Artur Kamiński, z rewelacyjnym
czasem 28,38, zaś wśród kobiet
najlepsza
okazała
się
Zofia
Chądzyńska. Najlepszymi z Gminy

Paulina Jędrzejak i Natalia Kowalska.
Dla
wszystkich
uczestników
przygotowano pamiątkowe medale
oraz gadżety. Całej imprezie sportowej
towarzyszyły dodatkowe atrakcje, tj.
pokaz pojazdów militarnych, występ
czirliderek, a także porady dotyczące
zdrowego trybu życia. Po emocjach
związanych z I Biegiem można
było spróbować pysznej grochówki
wojskowej.

XVI Dożynki Powiatu
Płockiego w Bodzanowie

Bodzanów okazali się, w kategorii
mężczyzn: Wojciech Więckowski,
Kamil Nowak i Michał Lewicki,
a w kategorii kobiet Aneta Głowacka,

Ważnym wydarzeniem w kalendarium tego roku były organizowane
na terenie naszej Gminy Dożynki
Powiatu Płockiego, które odbyły się w
dniu 6 września. Honorowy patronat
objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi,
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego
oraz
Wojewoda
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Mazowiecki.
Całość wydarzenia zainaugurowała
Msza Święta w Kościele Parafialnym
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Bodzanowie, podczas której
dziękowano za urodzaj zakończonych
żniw i zebrane plony.
Następnie
zaproszeni
goście
wraz z delegacjami wieńcowymi,
w korowodzie dożynkowym, udali
się na teren boiska LKS Huragan,
aby tam rozpocząć oficjalną część
Święta Plonów. Kolejnym punktem
imprezy była prezentacja wieńców
dożynkowych przygotowanych przez
mieszkańców gmin i sołectw oraz
wspólne dzielenie się chlebem. W
uroczystościach dożynkowych w
Bodzanowie uczestniczyli: Marszałek
Województwa
Mazowieckiego
Adam Struzik, poseł do Parlamentu
Europejskiego Jarosław Kalinowski,
poseł na Sejm RP Waldemar
Pawlak, poseł na Sejm RP Piotr
Zgorzelski, posłanka na Sejm RP
Elżbieta Gapińska, Starosta Płocki
Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona
Sierocka, Przewodniczący Rady
Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski
wraz z Radnymi Powiatu Płockiego,
Dyrektor płockiej Delegatury Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Mazowieckiego
Michał
Twardy,
Kierownik Delegatury - Placówki
Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego
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Urzędu
Wojewódzkiego
w
Warszawie Radosław Lewandowski,
gospodarz tegorocznych dożynek
powiatowych, Wójt Gminy Bodzanów
Jerzy Staniszewski, Radni Gminy
Bodzanów, Burmistrzowie i Wójtowie
Gmin, sołtysi, rolnicy a także licznie
zgromadzeni mieszkańcy powiatu
płockiego. W trakcie imprezy każdy
mógł znaleźć cos dla siebie, oprócz
licznych atrakcji dla najmłodszych,
można było posłuchać utworów
muzycznych lokalnych wykonawców
i gwiazdy wieczoru zespołu BAYER
FULL.

Boisko stanowiło centralne miejsce
obchodów Dożynek, a przez to
wizytówkę naszej gminy. W związku
z tym na boisku przeprowadzono wiele
prac przygotowawczych takich jak
usunięcie starych drzew, wyrównanie
terenu, naprawa ogrodzenia i trybun
oraz zakup nowego wyposażenia
boiska. Prace te pozwoliły nam
godnie
przyjąć
naszych
gości
oraz
zapewnić
bezpieczeństwo
zgromadzonym osobom. Po raz
pierwszy Gmina Bodzanów miała
zaszczyt organizować u siebie taką

imprezę, mamy nadzieję że wysiłek
jaki włożyliśmy w przygotowania
zyskał pozytywny odbiór i przyczynił
się do promocji naszej Gminy.
Oprócz zaangażowania w tak
ważne uroczystości, Gminne Centrum
Kultury i Sportu prowadzi na co dzień
działalność związaną z promocją
kultury oraz rozwijaniem zaintereso-

wań różnymi dziedzinami sportu i
rekreacji. Prowadzone są zajęcia
muzyczne, taneczne, plastycznotechniczne, a także wspierające
aktywność fizyczną jak ZUMBA.
Centrum jest miejscem spotkań i
organizatorem imprez kulturalnosportowych
dla
wszystkich
mieszkańców
gminy
Bodzanów.
Skupia wokół siebie zarówno dzieci
i młodzież szkolną, jak i seniorów
dzięki czemu zawiązują się więzi
międzypokoleniowe.
Podczas uroczystości uhonorowano Medalem Zasłużony dla Rolnictwa
28 mieszkańców naszej gminy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Aftański Jan
Chabowski Ireneusz
Dudziński Bogusław
Dzięgielewski Ireneusz
Fabisiak Jacek
Garlej Bożena
Gomułka Tadeusz
Janowski Janusz
Kalinowski Tadeusz
Karwowska Mirosława
Kubacki Zbigniew
Leonarczyk Wiesław
Maćkiewicz Henryk
Mazurkiewicz Eugeniusz
Mielczarek Józef
Multon Janusz
Natkowski Franciszek
Nowacki Lech
Opała Stanisław
Pietrzak Józef
Pięta Jacek
Przedpełski Andrzej
Rudowski Jerzy
Stefaniak Tadeusz
Szczutowski Józef
Szmulewicz Franciszek
Szymański Stanisław
Zych Grzegorz

Opracowała:
Wanda Jakubowska-Nowacka
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Rada Gminy Bodzanów VII kadencji,
wybrana w dniu 16 listopada 2014 r.
1. Różański Paweł
– Przewodniczący Rady
Gminy
2. Nowak Dariusz
– Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
3. Bielski Stanisław
4. Błaszczak Bogusław
5. Dalkiewicz Zofia
6. Gocek Czesław
7. Jankowski Paweł
8. Kalinowski Tadeusz
9. Leonarczyk Wiesław
10. Lewandowski Krzysztof
11. Niedzielski Waldemar
12. Pakieła Alicja
13. Zakrzewska Renata
14. Żaglewska Małgorzata
15. Rokicki Stanisław

EWIDENCJA KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W BODZANOWIE
– VII KADENCJI W LATACH 2014-2018
I. KOMISJA REWIZYJNA

1. Bielski Stanisław – Przewodniczący
2. Dalkiewicz Zofia
3. Kalinowski Tadeusz

II. KOMISJA PLANOWANIA BUDŻETU I FINANSÓW
1. Żaglewska Małgorzata – Przewodnicząca
2. Pakieła Alicja
3. Zakrzewska Renata
4. Różański Paweł

III. KOMISJA ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Leonarczyk Wiesław – Przewodniczący
2. Nowak Dariusz
3. Gocek Czesław
4. Niedzielski Waldemar

IV. KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH
1. Jankowski Paweł – Przewodniczący
2. Lewandowski Krzysztof
3. Błaszczak Bogusław
4. Rokicki Stanisław
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Informacje kontaktowe:
www.bodzanow.pl
gmina@bodzanow.pl

Informacje kontaktowe:

Urząd Gminy Bodzanów
ul. Bankowa 7
09-470 Bodzanów

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek – Piątek 7.30-15.30,
Środa 8.30-16.30
Gmina Bodzanów
ul. Bankowa 7
NIP 774-32-11-034
Regon 611015626

tel (24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083
fax (24) 2607065
NIP:774-23-06-229
REGON:000536344
Numery kont bankowych:
BS Ciechanów o/Bodzanów

37821310182002060001560079 – opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi
89821310182002060001560016 – opłaty z tytułu: pobór wody i odprowadzanie ścieków, podatek od nieruchomości,
podatek rolny, czynsze, opłata skarbowa, opłata za wydanie zaświadczenia, oplata za wydanie odpisów aktów USC,
opłata za złożone pełnomocnictwo, wadium

Informacje kontaktowe:
Numery telefonów:
Referat Gospodarki Komunalnej
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 29
+ 48 501 703 399
+ 48 504 251 212

Skarbnik Gminy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 32
Sekretarz Gminy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 23

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie
+48 24 386 27 26
+ 48 515 557 429

Referat Organizacyjny
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 21,
24, 27, 28, + 48 515 557 469

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie
+48 24 2607006 wew. 31
+48 24 2607738 wew. 31
+48 24 2607083 wew. 31
Fax. 24 2607065
+ 48 797 961 992

Urząd Stanu Cywilnego
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew.35
Referat podatkowy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 34
Referat Budżetowy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 33
Referat Rozwoju Inwestycji i Funduszy Unijnych
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 30, 38
+ 48 605 204 501
+ 48 501 320 660

Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie
+48 24 2607257
Filia w Miszewie Murowanym
+48 24 2607013

Bezpłatne porady prawne udzielane są w czwarty czwartek miesiąca, w godz. 16-17 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Bodzanów
Powiatowy Rzecznik Konsumentów pełni dyżury w ostatni, czwartek miesiąca, w godz. 9 – 11, w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Bodzanów.
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