Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 27 września do 29 listopada 2017r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy.

Uchwały podjęte na XXXVIII 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bodzanów na lata 2017 -2033,
2. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 192/XXX/2016
na rok 2017,
3. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy
Bodzanów części działki gruntu oznaczonej numerem ewidencji
geodezyjnej 36/3 usytuowanej we wsi Osmolinek,
gm. Bodzanów,
4. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zniesienia urzędowej nazwy wsi Budy Borowickie oraz
włączenia jej do wsi Białobrzegi,
5. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem jest Gmina Bodzanów oraz warunków i zasad
korzystania z nich.
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.
II.
Sposób prowadzenia inwestycji.
z zakresu infrastruktury drogowej:
• 27.09.2017 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Instalacyjno –
Budowlanym „WASKOP” Elżbieta Wasek Płock na zadanie pn.
„Przebudowa dróg osiedla w Bodzanowie przy rzece Mołtawa: ul.
Kamińskiego, Wyspiańskiego, Reymonta, Grabowskiego, Brzozowej,
Szarych Szeregów” na kwotę 130 016,00 zł. Zakres prac obejmował: roboty
przygotowawcze, wykonanie podbudowy z destruktu o grubości 12 cm po
zagęszczeniu, wykonanie dwustronnych poboczy o szer. 0,75 m, regulowanie
istniejących studni kanalizacyjnych. Prace zostały zakończone terminowo.
• z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisano aneks
do umowy o dofinansowanie w sprawie przedłużenia terminu zakończenia
zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 290220W Stanowo–Osmolinek”.
• Nadal trwają prace związane z przebudową drogi w miejscowości Cybulin,
Karwowo Duchowne, Osmolinek. Prace zostaną zakończone w tym roku.
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• Ogłoszono zapytanie na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania
Przebudowa drogi gminnej nr 290205W Kanigowo-Pepłowo
• złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 dla zadania:
„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bodzanów: WykowoBiałobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi – droga krajowa nr 62”
nie znalazł się na liście rankingowej. Obecnie przygotowywany jest protest do
Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
z zakresu gospodarski wodno-ściekowej:
• w listopadzie odbyła się kontrola trwałości projektu pn.: „Kompleksowe
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bodzanów”
realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013. Kontrola zakończyła się
pozytywnie.
• Po raz drugi w dniu 03.11.2017 r. ogłoszono przetarg dla zadania pn. Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej – etap II w ramach zadania "Kompleksowe
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzanów".
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w
obszarze aglomeracji położonej w m. Bodzanów, Chodkowo i Chodkowo
Działki i stanowi II etap realizacji zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu
20.11.2017
r.
Na
zadanie
to
Gmina
przeznaczyła
10 820 777,0 zł brutto. Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę za cenę
10 940 900,00 zł. przedstawiło Konsorcjum firm, gdzie liderem jest
HYDROPOL Sp. z o.o. z Gostynina, zaś partnerami: Wykonawstwo Robót
Wodno – Sanitarnych BANGO Sp. j. z Płocka oraz Przedsiębiorstwo
Instalacyjno – Budowlane WASKOP Elżbieta Wasek z Płocka.
• dla powyższego zadania złożono już pierwszy wniosek refundacyjny o
płatność, a dotyczy odcinka wybudowanego w ulicy Bankowej oraz
Poniatowskiego w 2016 r. podczas przebudowy drogi powiatowej. Wartość
zwrotu poniesionych kosztów w ramach projektu to kwota 164 940,51 zł,
• Po raz trzeci (pierwsze dwa unieważniano z powodu wysokich cen) dnia
20.11.2017 r. ogłoszono przetarg dla zadania pn. Rozbudowa mechaniczno –
biologicznej oczyszczalni ścieków w Bodzanowie w ramach zadania
"Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Gminy Bodzanów". Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Bodzanów o drugi ciąg
technologiczny i modernizację istniejącego. Oczyszczalnia po przebudowie
zwiększy przepustowość, która wynosić będzie Qśrd=360m3/d. Otwarcia ofert
planowane jest na 06.12.2017 r.
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z zakresu obiektów użyteczności publicznej:
• 29.09.2017 r. podpisano umowę z firmą PHU BUDMAR – KOSTRZEWSKI
z Płocka na zadanie pn. Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Bodzanowie w ramach „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin
Regionu Płockiego” na kwotę 36 900,00 zł (brutto). Zakres prac obejmował
m.in: malowanie ścian Sali gimnastycznej, cyklinowanie podłogi na całej
powierzchni parkietu, lakierowanie parkietu, oczyszczenie i lakierowanie
drabinek i inne roboty towarzyszące. Roboty zakończono 20 listopada.
• w listopadzie podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn.:
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Bodzanów”
zrealizowanego w ramach Mechanizmu Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009 -2014 w sprawie zmiany banku. Obecnie oczekujemy na
zwrot poniesionych wydatków w ramach niniejszego zadania. Kwota
refundacji to ponad 501 tys. zł.
• „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na
terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” tj. szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Bodzanowie – w chwili obecnej firmy porządkują teren
budowy do odbiorów końcowych, które zaplanowano na dzień 30.11.2017 r.
• Gmina Bodzanów w listopadzie złożyła kolejny wniosek o środki w ramach
powyższego zadania, w chwili obecnej oczekujemy na weryfikację wniosku
o płatność. Zwrot otrzymanej dotacji opiewać będzie na kwotę ponad
285 tys. zł.
• Przygotowywany jest wniosek aplikacyjny na zagospodarowanie parku w
centrum miejscowości Chodkowo (siłownia pod chmurką) w ramach LGD
objętego PROW 2014-2020 . Wniosek zgodnie z naborem planujemy złożyć
do 30.11.2017 r.
w ramach bezpieczeństwa publicznego:
• w październiku zakończono prace związane z ociepleniem ścian i
malowaniem pomieszczeń budynku Posterunku Policji w Bodzanowie. W
dniu 30.10.2017 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót, w
odbiorze wziął udział Miejski Komendant Policji w Płocku nadkom.
Sławomir Żelechowski
• rozliczono dotację na zakup sprzętu specjalistycznego oraz umundurowania
dla OSP w Kanigowie i Bodzanowie w ramach Programu Powiatu Płockiego
dotyczącego wsparcia jednostek ochotniczych straży pożarnych.
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•

w listopadzie unieważniono przetarg na zakup samochodu w ramach zadania
pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” z powodu
braku ofert. Ogłoszono nowy przetarg, otwarcie ofert nastąpi 30 listopada br.

w ramach dokumentów strategicznych:
• pozytywnie został zaopiniowany Program Ochrony Środowiska przez
Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska. Obecnie oczekujemy na opinię ze strony Starosty
Płockiego. Kolejny etapem będzie wyłożenie dokumentu do publicznego
wglądu.
• Wprowadzono zmiany do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Bodzanów na lata 2016-2023. zmiany zostały podyktowane zaleceniami
Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wraz z planem zostanie przedstawiona
do głosowania na dzisiejszej sesji.
• Zakończono prace nad sporządzeniem „Strategii Rozwoju Gminy na lata
2017-2027”. Dokument został wysłany do zaopiniowała do Państwowego
Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska.
III. Bieżąca działalność.
- odbyły się kolejne zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego: 27
września - Białobrzegi, 28 września - Bodzanów, Mąkolin i Miszewo
Murowane, 29 września - Niesłuchowo i Cybulin.
- w imieniu Gminy Bodzanów zawarłem porozumienie z Powiatem Płockim,
którego przedmiotem jest udostępnienie pomieszczeń na prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie
działał w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzanowie w
poniedziałki i piątki w godz. 800 – 1200. Pomoc prawna świadczona będzie
przez adwokatów lub radców prawnych, dla osób uprawnionych z terenu całego
powiatu płockiego
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom uprawnionym na podstawie
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej i dotyczy osób:
1) które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie
nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy
społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i
wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego świadczenia
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
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3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana
poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa
5) która nie ukończyła 26 lat
6) która ukończyła 65 lat
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub
awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
8) która jest w ciąży.
- 8 listopada br. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące
działań jakie gmina Bodzanów zamierza podejmować w zakresie polityki
senioralnej, a tematem przewodnim była inicjatywa utworzenia w naszej gminie
Gminnej Rady Seniorów. Prelekcje na tematy z tym związane poprowadzili
panowie: Łukasz Wodowski z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w
Warszawie oraz Dariusz Kraszewski z Fundacji im. Stefana Batorego.
Utworzenie Gminnej Rady Seniorów, której projektowym celem działania
będzie pobudzenie aktywności obywatelskiej osób starszych (seniorów), w
społeczności lokalnej poprzez zapewnienie seniorom możliwości wyrażenia
opinii na sprawy dotyczące społeczności gminy Bodzanów, ze szczególnym
uwzględnieniem spraw dotyczących osób starszych. Będzie to ciało doradcze,
inicjatywne i konsultacyjne – organów gminy.
- 15.11.br. upłynął termin na składanie uwag i wniosków do projektu Programu
Ochrony Środowiska Gminy Bodzanów – żadnych uwag nie zgłoszono
przystępujemy do sprawdzenia i czytania tekstu, na kolejną sesję planujemy
przekazać projekt uchwały do zapoznania i zatwierdzenia.
- rozesłano projekt planu miejscowego w Borowicach do uzgodnień właściwych
organów według kompetencji.
- 17 listopada br. odbyłem spotkanie z dyrektorami szkół gminy Bodzanów, w
sprawach bieżących.
- 6 października i 10 listopada br. odbyłem comiesięczne spotkania
informacyjne z Sołtysami gminy Bodzanów.
- 18 listopada br. po raz kolejny obchodziliśmy w naszej gminie Dzień Seniora
w ramach, którego odbyło się spotkanie
propagujące
integrację
międzypokoleniową. W uroczystości udział wzięli
emeryci z Klubów
Emerytów w Bodzanowie i Miszewie, Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu
Senior WIGOR w Stanowie oraz emeryci niezrzeszeni z naszej gminy.
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- młodzież z Centrum Wolontariatu przy GOPS brała udział w akcji
rejestrowania potencjalnych dawców komórek macierzystych – DKMS podczas
meczu ORLEN WISŁY Płock, a VIVE TAURON Kielce. Uczestniczyli
również w uroczystościach Dnia Niepodległości w naszej gminie.
Zorganizowali i zadbali o groby samotnych podopiecznych GOPS w akcji pod
nazwą „Groby Niczyje”.
- termin konsultacji z mieszkańcami wsi Białobrzegi w sprawie zniesienia
urzędowej nazwy miejscowości Budy Borowickie i włączenia do miejscowości
Białobrzegi został ustalony w porozumieniu z Sołtysem wsi Białobrzegi, na
dzień 8 grudnia br. godz. 18.00 w siedzibie Koła Łowieckiego w Białobrzegach,
ul. Wiślana.
- przyjmowano wnioski o: wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie
działalności gospodarczej, a następnie przekształcano je na formę dokumentu
elektronicznego i przesyłano do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności
Gospodarczej - 53 sprawy,
- zgodnie z wnioskami złożonymi przez przedsiębiorców - wydano 3 decyzje
wygaszające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży,
- zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorcy prowadzący
sprzedaż napojów alkoholowych do 30 września 2017r. dokonali wpłat tytułem
III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
kwotę - 21 965, 37 zł.. Łącznie od 01.01.2017 r. do 20.11.2017 r. dokonano
wpłaty na łączną wartość - 107 121, 76 zł.
- w związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej,
która przewiduje możliwość uzyskania przez jednostki samorządu terytorialnego
dotacji, przeznaczonej na wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki
zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną Gmina Bodzanów złożyła stosowny
wniosek o udzielenie dotacji celowej na w/w cel dla trzech szkół tj. Zespołu
Placówek Oświatowych w Bodzanowie, Zespołu Placówek oświatowych
w Nowym Miszewie, Szkoły Podstawowej w Cieślach im. Janiny Jóźwiak.
Kwota otrzymanego dofinansowania dla każdej placówki oświatowej wynosi:
6700,00 zł, zatem łączna kwota otrzymanego dofinansowania wynosi: 20 100,00
zł.
- zgodnie z uchwałą nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w
sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –
komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, Gmina Bodzanów
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otrzymała wsparcie na ten cel w kwocie: 27 951,00 zł, kwota wkładu własnego
wynosiła : 13 092,00 zł. Dofinansowanie otrzymały dwie szkoły podstawowe tj.
Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Mieszewie Szkoła Podstawowa w
Nowym Miszewie oraz Szkoła Podstawowa w Bodzanowie im. kpr. Feliksa
Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie,
których
dyrektorzy
złożyli
wcześniej
stosowne
wnioski do organu prowadzącego.
- w związku ze złożonym wnioskiem o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2017 z tytułu pomocy jednostkom
samorządu terytorialnego w przypadkach losowych Gmina Bodzanów otrzymała
dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł.
- 6 października br. na podstawie Regulaminu określającego tryb i kryteria
przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich
osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze stanowiący Załącznik do Uchwały
Nr 58/XI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 czerwca 2015 r. dokonałem
zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Bodzanów za
osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej
nauczycieli. Do Urzędu Gminy w Bodzanowie wpłynęło dwanaście wniosków
złożonych w terminie (zgodnie z § 4 ust. 6 w/w Regulaminu).Wszystkie wnioski
zgodnie z §3 ust.1, 2 i 4 w/w Regulaminu spełniły wymagania formalne. W
związku z powyższym przyznałem nauczycielom nagrody za osiągnięcia
dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej w łącznej
wysokości: 12 000,00 zł.
- 9 października br. na podstawie Regulaminu gospodarowania funduszem
zdrowotnym przeznaczonym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Bodzanów stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 309/XLVI/14 Rady Gminy
Bodzanów z dnia 30 czerwca 2014 r. dokonałem zaopiniowania wniosków o
przyznanie pomocy z funduszu zdrowotnego przeznaczonego na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Bodzanów. Do Urzędu Gminy w Bodzanowie
wpłynęło szesnaście wniosków. Wszystkie złożone wnioski spełniały
wymagania formalne. W związku z powyższym przyznałem pomoc zdrowotną
z funduszu zdrowotnego w łącznej wysokości: 6300, 00 zł.
- 12 października br. w Urzędzie Gminy Bodzanów odbyło się uroczyste
spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na ręce zaproszonych Dyrektorów
oraz przedstawicieli placówek oświatowych złożyłem najserdeczniejsze
życzenia dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkół z terenu naszej
gminy. Wszyscy goście otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki,
a najbardziej zasłużeni nauczyciele za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
i opiekuńcze w pracy zawodowej – nagrody Wójta Gminy Bodzanów.
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- 19 października br. Gmina Bodzanów złożyła wniosek o zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2017 z tytułu wzrostu
zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów
przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem
części subwencji ogólnej na 2017 r. Łączna wysokość kwoty wnioskowanej
wynosi: 99 445,00 zł.
- 9 listopada br. Komisja ds. weryfikacji wniosków i podziału środków
o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonała podziału
środków za II półrocze 2017 r. na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w
jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Bodzanów. Do Urzędu Gminy wpłynęły cztery wnioski. Komisja przyznała
dofinansowanie zgodnie z przyjętymi zasadami konstruowania rocznych planów
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych na
podstawie Karty Nauczyciela w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Gminę Bodzanów oraz szczegółowymi kryteriami i trybem przyznawania
dofinansowania (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/03 Wójta Gminy
Bodzanów z dnia 14.02.2003 r.). Łączna wysokość przyznanej kwoty: 2000,00
zł.
- 10 listopada br. miałem przyjemność uczestniczyć w Wieczornicy pod nazwą
„Ileż piękna w tradycji…”. Uroczystość została zorganizowana przez Szkołę
Podstawową w Zespole Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie oraz
Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie.
- 11 listopada br. brałem udział w Narodowym Święcie Niepodległości, którego
obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bodzanowie, po mszy oprawę
słowno-muzyczną wykonali uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w
Bodzanowie, a następnie złożyliśmy kwiaty przy Pomniku Niepodległości.
Druga część dnia to wydarzenia pod nazwą Operacja - Rajd Niepodległości,
którego organizatorami był Powiat Płocki we współpracy z Groszek OFF
ROAD i Gminą Bodzanów, a partnerem imprezy było Muzeum Wisły w
Wyszogrodzie. Podczas przemierzania trasy rajdu uczestnicy odwiedzali miejsca
pamięci związane z walkami o niepodległość i historią regionu.
- trwają prace związane z wydaniem kolejnego numeru Gazety Samorządowej
Gminy Bodzanów. Gazeta zostanie wydana przed Świętami Bożego Narodzenia
i dostarczona drukiem bezadresowym do domów.
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GOSPODARA KOMUNALNA
Wodociągi i kanalizacja
W związku z kończącym się okresem gwarancyjnym wykonanych prac w
ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie 09.10.2017 r. odbył
się kompleksowy przegląd zamontowanych urządzeń. W przeglądzie
uczestniczył przedstawiciel firmy Instalcompact Service z Tarnowa Podgórnego.
Wszystkie stwierdzone wątpliwości jakie zostały wykryte w funkcjonowaniu
urządzeń w SUW w Stanowie zostały wpisane do protokołu z przeglądu, a
następnie zgłoszone do naprawy gwarancyjnej.
W listopadzie br. w ramach monitoringu przeglądowego dokonaliśmy
poboru wody z punktów na sieci wodociągowej, które są przyporządkowane
poszczególnym stacjom uzdatniania wody w Reczynie, Leksynie, Stanowie.
Obecnie oczekujemy na wyniki.
W związku z poważną usterką pompy do wody brudnej, która jest
niezbędna do wykonywania prac podczas awarii na sieci wodociągowej
dokonaliśmy zakupu nowej za kwotę 890,00 zł/brutto. Było to również
podyktowane bezpieczeństwem pracowników wykonujących ww. prace.
Nawiązując do zapisów zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych
dokonaliśmy poboru ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków
w Bodzanowie i Nowym Miszewie. Według harmonogramu pobierania ścieków
z oczyszczalni na naszym terenie, zgodnie z wydanymi pozwoleniami
dokonujemy comiesięcznego poboru ścieków surowych i oczyszczonych w
Bodzanowie w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia natomiast w
Nowym Miszewie dwukrotnego poboru każdego roku do końca trwania
pozwolenia wodnoprawnego. Obecnie oczekujemy na opracowanie i
przekazanie sprawozdań z przeprowadzonych badań.
W związku z awarią sterowania w oczyszczalnia ścieków w Bodzanowie
zmuszeni byliśmy do przekazania uprawnionemu przewoźnikowi, płynnych,
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych na co otrzymaliśmy
odpowiednie dokumenty. Jak się okazało awarii uległ elektrozawór pompy,
odpowiedzialny za przerzut osadów z reaktora do zbiornika osadu oraz element
sterowania pompą w pompowni pośredniej znajdującej się na terenie
oczyszczalni. Na chwilę obecną wszystkie uszkodzone elementy zostały
wymienione oczyszczalnia ścieków w Bodzanowie pracuje prawidłowo. Nasza
szybka interwencja spowodowała, że w trakcie awarii nie doszło do zachwiania
procesów technologicznych oczyszczalni.
Wykonaliśmy również naprawy kilku pomp ściekowych zamontowanych
w przydomowych przepompowniach na przyłączach kanalizacyjnych w
miejscowości Niesłuchowo. I na tej podstawie, pragnę przypomnieć
mieszkańcom podłączonym do kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i
grawitacyjnej, że zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania do
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urządzeń kanalizacyjnych przede wszystkim: odpadów stałych, które mogą
powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w
szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny,
ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie
rozdrobnionym; odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w
szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich
emulsji, mieszanin cementowych; substancji palnych i wybuchowych, których
punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 850C, a w szczególności
benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trojnitrotoluenu; substancji żrących i
toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny,
siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki,
gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.
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.
Utrzymanie czystości i porządku
W październiku br. została zorganizowana mobilna zbiórka
elektroodpadów. Mieszkańcy w ramach opłaty za odpady komunalne mieli
możliwość wystawienia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przed
posesję po czym firma Loveko dokonała ich odbioru .
W dniu 24.10.2017 r. rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Bodzanów w okresie od 1.01.2018 roku do
31.12.2019 roku. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Remondis za łączną
kwotę 1 596 067,20 zł. Po szczegółowej analizie kwoty oferowanej przez firmę
Remondis oraz wpłat mieszkańców i kosztów funkcjonowania całego systemu
gospodarki odpadami informuję, że stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi mogą zostać na dotychczasowym poziomie.
W przetargu zostały uwzględnione nowe zasady selektywnej zbiórki
odpadów wskazane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, które zaczną
obowiązywać od 1.01.2018 roku na naszym terenie.
Na chwilę obecną opracowywany jest nowy harmonogram odbioru
odpadów komunalnych na rok 2018, który zostanie dostarczony mieszkańcom
wraz z ulotkami informacyjnymi do końca bieżącego roku.
Harmonogram zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Urzędu
Gminy, gdzie znajdują się informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami
na naszym terenie. Jesteśmy w trakcie wystawiania upomnień wobec osób ,
które uchylają się od obowiązku uiszczania comiesięcznych opłat.

10

Gospodarka Mieszkaniowa
Przystępujemy do remontu kolejnego lokalu mieszkalnego w budynku
komunalnym w Mąkolinie 38, lokal ten będzie przeznaczony dla kolejnej osoby
z listy osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy
Bodzanów.
Nadzór Budowlany dokonał kontroli stanu technicznego budynku zarządzanego
przez Gminę położonego w Bodzanowie ul. Kilińskiego, prawdopodobnie
otrzymamy decyzję nakazującą jego rozbiórkę. W listopadzie br. odbyła się
rozprawa administracyjna
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego, na której zapadła decyzja o rozbiórce budynku po byłej szkole w
Białobrzegach.
W związku z opinią Spółdzielni Usług Kominiarskich w Płocku zalecającą
remont i podwyższenie kominów na budynku w Chodkowie przy ulicy Górnej
1, rozpoczęliśmy procedurę, która pozwoli wyłonić wykonawcę prac.
W ramach prac konserwacyjnych uszczelniliśmy papą termozgrzewalną dach na
budynku kotłowni przy ośrodku zdrowia w Chodkowie Działkach.
Trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia rozbiórki
budynku mieszczącego się za posterunkiem Policji w Bodzanowie (po byłej
bibliotece).
Drogi
Gmina Bodzanów otrzymała od Miasta Płocka dotację celową w kwocie
25 000,00 zł, z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonej podczas wichury
drogi gminnej. W ramach tego zadania do 30 listopada br. wykonane zostanie
utwardzenie nawierzchni części ul. Leśnej w Nowym Miszewie i części
tej ulicy w Miszewie Murowanym, naturalnym kruszywem łamanym na odcinku
ok. 250 m.
Gmina Bodzanów otrzymała od Województwa Mazowieckiego dotację celową
w kwocie 98 000,00 zł, z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonej podczas
wichury drogi gminnej, w miejscowości Pepłowo. Umowa została podpisana
28 listopada br., a środki z dotacji należy wykorzystać do 31 grudnia br.
W dalszym ciągu trwają 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.
Na bieżąco usuwamy ubytki w nawierzchniach dróg utwardzonych.
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Dokonujemy
wymiany
uszkodzonych
i
nieczytelnych
w miejscowościach z nazwami ulic, na terenie całej gminy.

tabliczek

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Płocku kolejny raz
przeprowadził okresową kontrolę stanu oznakowania i utrzymania nawierzchni
dróg publicznych na terenie Gminy.
Do końca listopada br. zakończone zostaną prace geodezyjne związane z
wznowieniem granic dróg w miejscowościach Mąkolin oraz Nowe Miszewo. Są
to już ostatnie zlecenia realizowane przez uprawnionego geodetę w bieżącym
roku.
Fundusz sołecki
Na bieżąco wykonywane są prace polegające na modernizacji i remoncie dróg
gminnych w poszczególnych sołectwach m in.; Garwaczu, Karwowie
Duchownym, Miszewku, Borowicach, Białobrzegach, Cybulinie, Osmolinku,
Nowym Kanigowie, Krawieczynie, Mąkolinie Kolonii, Chodkowie,
Niesłuchowie, Wiciejewie, Łętowie oraz Reczynie.
1. Ukończono prace związane z remontem chodnika przy ul. Orzeszkowej
w m. Bodzanów
2. Trwają prace związane z utwardzeniem terenu przy świetlicy w m.
Cieśle.
3. Dokonano wyboru dostawcy sprzętu rekreacyjno – zabawowego z
przeznaczeniem na plac zabaw w m. Kępa Polska
4. Wyłoniono wykonawcę ogrodzenia terenu wokół świetlicy
w m.
Borowice.
5. Zakończono remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Archutówko.
6. Przygotowujemy do wymiany przepust drogowy o niestandardowych
wymiarach 800mm x 6000mm dla sołectwa Niesłuchowo
7. Zakupiono progi zwalniające wyspowe dla sołectwa Chodkowo Działki.
8. Zamontowano przepusty drogowe przy ul. Starowiejskiej w m.
Miszewo Murowane.
9. Wyłoniono dostawcę krzeseł do świetlicy w Nowym Kanigowie.
Do połowy listopada br. na utwardzenie i remont dróg zużyliśmy:
- ok. 4 000,00 ton żwiru
- ok. 2 000,00 ton kruszywa
- wykonano naprawę ubytków w asfalcie za kwotę 13 361,60zł
Po zakończeniu prac utwardzania dróg przekażemy dokładne dane
dotyczące zużytego materiału.
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Pozostałe
Zakupiono nową przyczepę jednoosiową marki „Wodziński” o
ładowności 4,5 t i wyremontowano przyczepę marki „Sanok” o ładowności
3,5t. Wykonany zakup oraz remont mają za zadanie usprawnić pracę i
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pracowników.
W związku z trwającymi przygotowaniami do sezonu zimowego
wykonano konieczne naprawy posypywarek drogowych oraz przygotowywany
jest inny sprzęt niezbędny do zimowego utrzymania dróg.
Pragniemy serdecznie podziękować Panu Bogusławowi Dudzińskiemu,
który użyczył nieodpłatnie na kilka tygodni swojej prywatnej przyczepy
rolniczej na potrzeby gminy, w czasie gdy jedna z naszych przyczep była
remontowana, a zakup drugiej był w trakcie realizacji. Dzięki temu nie
wstrzymaliśmy i zachowaliśmy płynność wykonywanych przez nas prac, za co
składamy szczególne wyrazy wdzięczności.

/-/ Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW
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