Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 14 czerwca do 26 lipca 2017 r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy.

Uchwały podjęte na XXXVI 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. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
2. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bodzanów absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za rok 2016,
3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bodzanów na lata 2017 -2030,
4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 192/XXX/2016 na rok 2017,
5. w sprawie emisji obligacji,
6. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za
zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
7. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Bodzanów na lata 2016 – 2023.
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.
II.

Sposób prowadzenia inwestycji.

z zakresu infrastruktury drogowej:
Zakończono i odebrano realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej
na terenie gminy Bodzanów - nr 290207W w m. Miszewko”. Roboty
wykonano zgodnie z umową za kwotę brutto 497 900,56 zł.
•

• Wniosek złożony o dofinansowanie zadania obejmującego przebudowę drogi
nr 290220W Stanowo - Osmolinek oraz drogi gminnej Cybulin - Kiełtyki ze
środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (FOGR)
został zakwalifikowany do dofinansowania, wysokość przyznanych środków
to kwota 175 000 zł. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie uruchomiona
zostanie procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania.
• 13 lipca br. podpisałem umowę o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi
gminnej Bodzanów – Reczyn na odcinku Chodkowo – Karwowo Duchowne”
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata
2014 – 2020. Wysokość przyznanych środków to kwota 199 999 zł, tj.
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63,63% kosztów kwalifikowanych. Procedura przetargowa na wybór
wykonawcy uruchomiona zostanie jeszcze w lipcu. Zakończenie realizacji
zadania planowane jest na listopad 2017 roku.
z zakresu obiektów użyteczności publicznej:
•
Trwają roboty budowlane przy realizacji zadania „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu
Płockiego” tj. budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz z salą
gimnastyczną. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy –
30 października br.
• Wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na
wykonanie ocieplenia budynku posterunku policji w Bodzanowie tj. firma
FHU RENOMA SYSTEM z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sierpcu
odstąpiła od podpisania umowy, w wyniku czego wybrano ofertę firmy MABO
Małgorzata Bober z siedzibą w Sierpcu za cenę brutto 64 959,47 zł, termin
wykonania wyznaczono zgodnie z umowa na 31 sierpnia br.
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:
• 15 maja br. podpisałem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie robót
budowlanych dotyczących realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w m.
Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo- Działki. Wysokość dofinansowania to
85% kosztów kwalifikowanych. W pierwszej kolejności przygotowana jest
do wszczęcia procedura przetargowa obejmująca rozbudowę mechanicznobiologicznej oczyszczalni ścieków w m. Bodzanów o drugi ciąg
technologiczny. Planowany termin składania i otwarcia ofert to 10 sierpnia br.
Kolejnym etapem będzie uruchomienie procedury dotyczącej wyboru
wykonawcy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
• Trwają prace związanych z budową sieci wodociągowej w m. Osmolinek,
termin zakończenia budowy lipiec 2017 r.
• 5 lipca br. podpisałem umowę na wykonanie robót budowlanych związanych
z budową sieci wodociągowej w m. Cieśle, z firmą - Instalatorstwo
Sanitarne i C.O. Budowa Sieci Wod-Kan. Sławomir Poński z siedzibą w
Brzezinach. Wartość zadania zgodnie z umową wynosi 131 505,11 zł.
Termin wykonania wyznaczono na koniec sierpnia br.
Nadzór inwestorski pełniła będzie firma VEGA s. c. z siedzibą w Płocku za
kwotę 3 500 zł
• Wybrano najkorzystniejsze oferty i podpisałem umowy na realizację zadania
obejmującego zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w
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Bodzanowie i dla OSP w Kanigowie. Zakup jest współfinansowany przez
Starostwo Powiatowe w Płocku, OSP w Bodzanowie i OSP w Kanigowie
- Umowę na zakup ubrań specjalistycznych, hełmów i mundurów dla OSP w
Bodzanowie zwarto z firmą Usługi Pożarnicze 2 Tomasz Łydkowski z
siedzibą w Płocku za kwotę brutto 6 942,40 zł.
- Umowę na zakup armatury wodno-pianowej i mundurów dla OSP w
Kanigowie zwarto z firmą Usługi Pożarnicze 2 Tomasz Łydkowski z siedzibą
w Płocku za kwotę brutto 6 533,92 zł.
• Trwają prace w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bodzanów
na lata 2017-2027, planowany termin wykonania listopad 2017 r.
• Przygotowujemy wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o
zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy z tytułu
zaistnienia zdarzeń losowych w Gimnazjum i Publicznej Szkole Podstawowej
w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie.
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
przekazał nam protokół sporządzony po przeprowadzonej kontroli w zakresie
prawidłowości realizacji i finansowania projektu termomodernizacji Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Nowym Miszewie w
ramach operacji pn.” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
w gminie Bodzanów”. Protokół jest pozytywny, nie wnosi uwag do procesu
inwestycyjnego.
• 3 lipca br. otrzymałem informację potwierdzającą zgodę zarządu WFOŚiGW
w Warszawie na dofinansowanie w kwocie 103 702,00 zł . brutto zadania pn.:
Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie
Gminy Bodzanów - etap II, które obejmuje park w Chodkowie, otoczenie dworu
w Nowym Kanigowie i aleję do kościoła w Kępie Polskiej.
• 14 lipca br. podpisałem umowę z firmą Zakład Usług Ogrodniczych ARBOR
Marek Klikczyński, Płock, ul. Dobrzyńska 111. na realizację w/w zadania.
Koszt inwestycji 118 832,40 zł. brutto, z czego dofinansowanie WFOŚGiW
stanowi 87%.
• 18 lipca br. przesłałem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
Warszawie projekt „Programu ochrony środowiska Gminy Bodzanów na
lata 2017-2022” celem zaopiniowania, po uzyskaniu opinii projekt zostanie
przedstawiony na sesji Rady Gminy do konsultacji.
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III. Bieżąca działalność.
- 18 czerwca br. uczestniczyłem w Pikniku Rodzinnym 2017 zorganizowanym
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Nasza Szkoła” w Nowym
Kanigowie na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie.
- 21 czerwca br. o godzinie 12.00 w Publicznym Gimnazjum im. Polskiej
Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród
uczestnikom V Powiatowego Konkursu Plastyczno – Fotograficznego „Przyjaźń
niejedno ma imię”, którego organizatorem było Gimnazjum w Bodzanowie.
Konkurs objęty był honorowym patronatem Starosty Płockiego oraz Wójta
Gminy Bodzanów.
- 22 czerwca br. odbyłem spotkanie informacyjne z Sołtysami Gminy
Bodzanów.
- 23 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
W tym roku szkolnym po raz pierwszy dyrektorzy szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Bodzanów, zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym
przez daną radę pedagogiczną regulaminem przyznali stypendia dla
najzdolniejszych uczniów.
Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy Bodzanów. Wysokość i ilość
stypendiów przedstawiała się następująco:
za I półrocze
- za osiągnięcia w nauce:
Publiczne Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie
przyznało 9 stypendiów po 100 zł
- za osiągnięcia sportowe:
Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie
przyznała jedno stypendium w wysokości 400 zł
Publiczne Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie
przyznało jedno stypendium w wysokości 100 zł
Kwota wypłaconych stypendiów w I półroczu: 1400,00 zł
za II półrocze
- za wyniki w nauce
- Szkoła Podstawowa w Cieślach przyznała dwa stypendia po 250,00 zł
- Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie przyznał 9 stypendiów po
200,00 zł
- Zespół Placówek Oświatowych w Bodzanowie przyznał 7 stypendiów po
220zł i 7 stypendiów po 150 zł
- Publiczne Gimnazjum im. POZ w Bodzanowie przyznało:
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14 stypendiów po 100 zł
- Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie przyznało 5 stypendiów po 265 zł
- za osiągnięcia sportowe
- Publiczne Gimnazjum im. POZ w Bodzanowie przyznało jedno stypendium w
wysokości 100 zł
Kwota wypłaconych stypendiów w II półroczu: 7715,00 zł
Razem: 9115,00 zł
- 28 czerwca br. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie
złożyła wniosek o zmianę wpisu w rejestrze niepublicznych szkół prowadzonym
przez Wójta Gminy Bodzanów polegającą na przekształceniu Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie o stopniu organizacyjnym klas 1- 6
z oddziałem „0” w ośmioletnią Niepubliczną Szkołę Podstawową w Nowym
Kanigowie z oddziałami przedszkolnymi.
- W związku z zakończeniem kadencji Dyrektora Publicznego Gimnazjum im.
POZ w Bodzanowie, został ogłoszony konkurs do którego nie zgłosiła się żadna
osoba. W tej sytuacji organ prowadzący, którym w tym przypadku jest wójt
gminy, może powierzyć to stanowisko wybranemu przez siebie kandydatowi lub
powierzyć pełnienie obowiązków nauczycielowi danej szkoły. Skorzystałem z
przysługującego mi prawa i z dniem 1 września br. powierzam pełnienie
obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. POZ w Bodzanowie Panu
Maciejowi Łukasiewiczowi, na okres do 31 sierpnia 2019 r.
- W związku z zakończeniem kadencji Dyrektora Zespołu Placówek
Oświatowych w Bodzanowie, został ogłoszony konkurs w wyniku którego
została wyłoniona kandydatka Pani Arleta Iwańska.
- W związku z zakończeniem kadencji Dyrektora Publicznego Gimnazjum w
Nowym Miszewie postanowiłem, wobec istniejących rozwiązań prawnych
skorzystać z możliwości przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora tego
Gimnazjum, pani Marzenie Wróbel Pietrzak do 31 sierpnia 2019 r.
- W ramach projektów organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w
Płocku, które mają na celu niesienie wsparcia dla osób bezrobotnych, Urząd
Gminy Bodzanów w okresie od stycznia do lipca 2017 r. złożył 11 wniosków
na organizację miejsc pracy w ramach stażu i robót publicznych dla 31 osób
bezrobotnych. Do tego czasu podpisałem 7 umów na realizację robót
publicznych na okres 4 miesięcy, 1 umowę dot. refundacji pracodawcy lub
przedsiębiorcy przez okres 12 m-cy części kosztów poniesionych na
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wynagrodzenia oraz 2 umowy na realizację stażu na okres 6 miesięcy. W sumie
zatrudnienie zdobyło 28 osób.
- w pierwszym półroczu 2017 r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Bodzanowie
z Filią w Miszewie Murowanym odwiedziło 2. 604 czytelników, a liczba
wypożyczonych woluminów wyniosła 5.916. Na stanie bibliotek znajduje się
23 957 pozycji, w tym zakupiono 279 nowości.
- 26 czerwca br. wziąłem udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Mazowieckiej Agencji Energetycznej, której Gmina Bodzanów jest
udziałowcem.
- 18 lipca 2017 r. gościliśmy w Kępie Polskiej członków Bractwa Flisackiego
p.w. Św. Barbary z Ulanowa. Była to jedna z okazji do uczestniczenia w
obchodach Roku Rzeki Wisły, a także poznanie tradycji flisaków, historii
flisactwa, promocji zapomnianego zawodu, ich strojów i obrzędów.
- 19 lipca br. w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku odbyło się uroczyste
powołanie na stanowisko nowego Miejskiego Komendanta Policji oraz jego
zastępcy. Komendantem Miejskim Policji został nadkom. Sławomir
Żelechowski, zaś jego zastępcą kom. Marek Kozanecki. Oficjalnego
przekazania obowiązków dokonał Komendant Wojewódzki w Radomiu insp.
Tomasz Michułka.
Przy okazji tych uroczystości zostałem odznaczony Brązowym Medalem
ZA ZASŁUGI DLA POLICJI. Medal wręczył Komendant Wojewódzki Policji
w Radomiu zgodnie z decyzją wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka
- Gmina Bodzanów została przedstawiona na wniosek klientów do nagrody
„Laur Społecznego Zaufania” i znalazła się na ogólnopolskiej liście Laureatów
Społecznego Zaufania. Jest to prestiżowy i jedyny taki w kraju, wykaz
podmiotów, które w sposób szczególny wyróżniają się ze względu na swoją
rzetelność oraz najwyższą jakość oferowanych dóbr i świadczonych usług.
- W dniach 12, 13, 14 i 15 sierpnia br. odbędą się Dni Bodzanowa, na które już
dzisiaj serdecznie zapraszam i proszę o udział pocztu sztandarowego ze
sztandarem podczas Mszy św. w dniu 15 sierpnia br. o godz. 12.00 i przemarszu
przed Pomnik Niepodległości gdzie delegacje złożą kwiaty w dowód pamięci
bohaterów poległych w walkach o wolność naszego kraju.
Gospodarka komunalna
Wodociągi i kanalizacja
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W czerwcu br. w ramach wewnętrznego monitoringu kontrolnego
dokonaliśmy poboru wody uzdatnionej ze stacji uzdatniania wody w Reczynie
oraz punktów przyległej sieci wodociągowej jak również ze stacji uzdatniania
wody w Leksynie. Zbadana woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra
Zdrowia w/s jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W celu bardziej efektywnego wykonywania prac porządkowych na
stacjach uzdatniania wody z terenu gminy Bodzanów zakupiono wykaszarkę za
kwotę 2.700,00 zł.
W odniesieniu do wykonanej inspekcji telewizyjnej odcinka kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Bodzanów (odcinka od ostatniej studni
kanalizacyjnej w ulicy Sienkiewicza w kierunku drogi powiatowej aż do
pierwszej studni na ulicy M. Konopnickiej) otrzymaliśmy opracowanie wraz z
dokumentacją filmową. Na chwile obecną prowadzimy analizę zebranego
materiału. Koszt wykonanej inspekcji telewizyjnej wyniósł 1.196,79zł
Odnosząc się do kontroli oczyszczalni ścieków w Bodzanowie przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Płocku pragnę
poinformować, że kontrola wypadła pomyślnie a prace w oczyszczalni ścieków
wykonywane są prawidłowo.
Poza tym w ramach prac utrzymania sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych na bieżąco wykonywane są naprawy sieci i przyłączy
wodociągowych, hydrantów p. poż oraz sieci i przyłączy kanalizacyjnych na
terenie całej Gminy.
Na uwagę zasługuje fakt, że ubezpieczyciel sieci wodociągowej przekazał
wnioskowaną przez Urząd Gminy w Bodzanowie kwotę odszkodowania w
wysokości 921,86 zł/brutto za uszkodzony hydrant ppoż. podczas wichury,
która miała miejsca wiosną br.
Utrzymanie czystości i porządku
W czerwcu wobec osób, które nie uiszczają opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wysłanych zostało blisko 300 upomnień wzywających
do uregulowania zaległości. W okresie letnim coraz więcej osób korzysta z
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostarczając różnego
rodzaju posegregowane odpady. 30 sierpnia zostanie przeprowadzona zgodnie z
harmonogramem mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Do 15
sierpnia istnieje możliwość zgłoszenia w Wydziale Gospodarki Komunalnej
chęci odbioru tego typu odpadów.
W nawiązaniu do wcześniejszych informacji wypełniając obowiązki
ustawowe związane z nieczystościami ciekłymi jesteśmy w trakcie aktualizacji
ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dokonujemy spisu zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni znajdujących
się na terenie naszej gminy.
W związku z Decyzją PINB w Płocku Nr 18/2017 z dn. 20.04.2017 r.
nakazującej pod rygorem natychmiastowej wykonalności, rozbiórkę budynku
(będącego własnością Gminy Bodzanów) usytuowanego na działce o nr ewid.
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243 w miejscowości Bodzanów w pierwszej kolejności dokonano demontażu
ułożonego na części dachu eternitu. Prace wykonywała wyspecjalizowana firma,
która przekazała eternit do utylizacji na co posiadamy stosowne dokumenty.
Gospodarka Mieszkaniowa
12.07.2017 r. wykonane zostały roczne okresowe przeglądy oraz
zaktualizowane książki obiektów dla budynków komunalnych stanowiących
własność Gminy Bodzanów. Koszt wykonania przeglądów wyniósł 3075,00 zł
brutto.
Wykonaliśmy remont lokalu w budynku komunalnym w Bodzanowie ul.
Poniatowskiego 14. Planowane są dalsze prace remontowe w tym budynku
polegające na wymianie uszkodzonej instalacji elektrycznej na klatce schodowej
i zamontowaniu oświetlenia klatki.
Planujemy również wykonać remont lokalu w budynku komunalnym w
Mąkolinie 38. W pierwszej kolejności wykonana zostanie nowa instalacja
elektryczna.
Na ukończeniu są prace związanie z zamontowaniem przeciwpożarowego
wyłącznika prądu w budynku zajmowanym przez szkołę w Kanigowie.
Zamontowanie takiego włącznika nakazała Państwa Straż Pożarna, po
dokonaniu kontroli w/w budynku. Do wymiany pozostają jeszcze drzwi do sali
zajmowanej przez oddział przedszkolny oraz zlikwidowanie drzwi
wejściowych z holu na korytarz.
Drogi
W dalszym ciągu prowadzimy prace polegające na porządkowaniu rowów
z odpadów komunalnych oraz dokonujemy przycinki gałęzi przydrożnych
krzewów i drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego na terenie całej Gminy.
Systematycznie naprawiamy również ubytki w nawierzchniach dróg
utwardzonych.
Wykonany został projekt czasowej organizacji ruchu w zawiązku z
planowanym na 15.08.2017 r. III Biegiem Bodzanowskim.
Otrzymaliśmy pozytywną opinię z Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Płocku w sprawie zamontowania progów zwalniających na
uliczkach w Nowym Miszewie. Obecnie projektant, ze względu na fakt że drogi
te zostały wykonane metoda tzw. ”powierzchniowego utrwalenia”, sprawdza
możliwość zamontowania na nich wnioskowanych progów. Wówczas sporządzi
niezbędną dokumentacje projektową.
Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, wykonane zostało
oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w m.
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Chodkowo Działki. Oznakowano łącznie 14 takich miejsc parkingowych za
łączną kwotę 3.960,00 zł brutto.
Fundusz sołecki
Wyłoniono wykonawcę zadań pn,, Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m.
Leksyn” oraz ,, Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Gąsewo”wykonawcą została firma Ekosolary Ireneusz Józwik z Kalisza - szacunkowy
koszt realizacji ww. zadań wynosi 19 000zł.
24 czerwca 2017r w Pepłowie odbył się piknik integracyjny z okazji Dnia
Dziecka i Dnia Matki.
Rozpoczęto montaż ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Kępa Polska.
Na bieżąco realizowane są zadania związane z remontem i utwardzeniem
dróg gminnych w sołectwach m in. Cybulinie, Nowym Miszewie, Gromicach,
Kępie Polskiej, Reczynie oraz Białobrzegach.
Aktualnie opracowywane są sukcesywnie przekazywane, do Referatu
Inwestycji, dane do realizacji kolejnych zadań wykonywanych w ramach
funduszu sołeckiego.
Bezpieczeństwo i OSP
9 czerwca 2017 r. wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie dokonano komisyjnie przeglądu
gwarancyjnego wałów przeciwpowodziowych przy rzece Wiśle na terenie
Gminy Bodzanów w związku z zadaniem pod nazwą „Odcinkowe
zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły przed penetracją
bobrów na terenie gmin Wyszogród i Bodzanów powiat płocki”.
W związku z trwającymi pracami nad wdrożeniem systemu wczesnego
ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie gminy, do Urzędu
Gminy dostarczony został pulpit sterujący syrenami elektronicznymi oraz
odbyło się w Starostwie Powiatowym w Płocku wstępne szkolenie ogólne
użytkowników wspomnianego sytemu.
Na okoliczność gwałtownych burz jakie miały miejsce w ostatnim czasie,
zakupiono ze środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe 12 sztuk
plandek w celu zabezpieczenia miejsc dotkniętych skutkami sił natury.
12 lipca zwrócono się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z prośbą o pozwolenie na modernizację i konserwację terenu w
Kępie Polskiej, służącego do wodowania obiektów pływających, która została
pozytywnie zaakceptowana.
W miejscu tym zostanie przygotowany zjazd do wody, który będzie
odpowiednio utwardzony poprzez zamontowanie betonowych płyt, tak by
można bez problemu wodować łodzie oraz inne obiekty pływające służące
zarówno do celów patrolowo-ratowniczych jak i rekreacyjnych.
21 czerwca w Urzędzie Gminy odbyło się zebranie Zarządu Gminnego
OSP. Przedyskutowano najważniejsze kwestie takie jak zbliżające się gminne
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zawody sportowo-pożarnicze, udział jednostek
Bodzanowa oraz kwestie finansowe.

w

zabezpieczeniu Dni

/-/ Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW
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