Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 25 stycznia do 22 marca 2017r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy.

Uchwały podjęte na XXXI i XXXII 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 – 2030,
2. dwie uchwały zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 192/XXX/2016
na rok 2017,
3. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Bodzanów, do nowego
ustroju szkolnego,
4. w sprawie zmiany uchwały Nr 38/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z
dnia 30.03.2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia
udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym
jest Gmina Bodzanów,
5. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bodzanów
przez inne niż Gmina Bodzanów osoby prawne
i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania,
6. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Bodzanów
działek o nr ewid. geod. 695 i 696 położonych w Wykowie, gm.
Słupno.
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.
II.
Sposób prowadzenia inwestycji.
z zakresu obiektów użyteczności publicznej:
- został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej
dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na
terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w
Partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w ramach
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20072013, działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka”. W ramach projektu
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przeprowadzona zostanie termomodernizacja szkół znajdujących się w
miejscowości Bodzanów tj. Publicznego Gimnazjum oraz Szkoły
Podstawowej. Całkowity koszt realizacji naszej części zadania wynosi ponad
1,8 mln złotych. Pod koniec marca zostanie wyłoniony wykonawca.
z zakresu infrastruktury drogowej:
- złożono wniosek aplikacyjny w ramach LGD objętego PROW na lata
2014-2020 na typ „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych
lub powiatowych” na przebudowę drogi gminnej Bodzanów - Reczyn na
odcinku Chodkowo- Karwowo Duchowne został wybrany do
dofinansowania.
- w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych dotujemy o środki na przebudowę drogi nr 290220W
Stanowo – Osmolinek oraz drogi gminnej Cybulin- Kiełtyki
w ramach bezpieczeństwa publicznego:
- w lutym br. złożono wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu
specjalistycznego oraz umundurowania dla OSP w Kanigowie i w
Bodzanowie w ramach Programu Powiatu Płockiego dotyczącego wsparcia
jednostek ochotniczych straży pożarnych.
z zakresu pomocy społecznej:
-

złożono wniosek o pozyskanie dofinansowania na zakup samochodu do
przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu PFRON
realizowanego przez Samorząd Powiatu Płockiego. Wartość zakupu
samochodu wynosi ok. 200 tyś. złotych.

w ramach funduszu soleckiego:
- wszczęto postępowania o udzielenie zamówień publicznych na dostawę
mieszanki żwirowej oraz kruszywa betonowego na realizację zadań z
funduszu sołeckiego w roku 2017 r.
kontynuowane są prace projektowo-kosztorysowe dotyczące:
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy drogi gminnej w
Białobrzegach (ulica Białobrzeska i Długa) oraz chodnika przy ul.
Pałacowej w Nowym Miszewie.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwowo Duchowne
w ramach środków z PROW 2014-2020 planowane jest złożenie wniosków
na realizację zadań:
- wykonanie siłowni zewnętrznych w Nowym Miszewie przy Szkole
Podstawowej oraz w Chodkowie przy budynku byłego GCI,
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- remont świetlicy wiejskiej w Kępie Polskiej,
- remont chodnika przy ulicy Pałacowej w Nowym Miszewie.
III.

Bieżąca działalność

- do Wojewody Mazowieckiego wpłynął wniosek o zbadanie zgodności z
prawem Zarządzenia Nr 100/2016 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 15 listopada
2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej
dyrektorowi i kierownikowi samorządowych instytucji kultury, dla których
organizatorem jest Gmina Bodzanów.
Po zbadaniu w ramach nadzoru przedmiotowego Zarządzenia, organ nadzoru
stwierdził, że jest ono co do zasady zgodne z prawem, a Wójt posiada
kompetencję do jego podjęcia. Niemniej w powyższym Zarządzeniu wskazano
nieprawidłowości, które we wskazanym terminie tj. do 28 lutego br. zostały
zmienione według wskazań organu nadzoru.
- Referat Organizacyjny na bieżąco współpracuje z organizacjami
pozarządowymi, które działają na terenie Gminy Bodzanów. W ramach
konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku podpisano
następujące umowy ze stowarzyszeniami:
Ludowym Klubem Sportowym „HURAGAN” z Bodzanowa kwota
dofinansowania na realizacje zadania „Tworzenie warunków sprzyjających
rozwojowi sportu w Gminie Bodzanów w 2017 roku - 60 000 zł.
Podpisanie umowy 15 lutego 2017 r.
Ludowym Klubem Sportowym RELAX z Miszewa Murowanego, kwota
dofinansowania na realizacje zadania „Tworzenie warunków sprzyjających
rozwojowi sportu w Gminie Bodzanów w 2017 roku - 20 000 zł.
Podpisanie umowy 15 lutego 2017 r.
Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie
Wyższej Użyteczności, Oddział Miejski w Wyszogrodzie, Koło nr 1
Bodzanów, kwota dofinansowania na realizacje zadania ,, Działalności na
rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku’’ - 2 500 zł. Podpisanie
umowy 8 marca 2017 r.
Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym SOKÓŁ w Bodzanowie z
siedzibą w Chodkowie, kwota dofinansowania
na realizacje zadania
,,Wsparcie Dzieci Niepełnosprawnych’’ - 5 000 zł. Podpisanie umowy 3
marca 2017 r.
Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy
z siedzibą w Płocku, kwota dofinansowania na realizacje zadania ,,
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Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku’’ - 2 500 zł.
Podpisanie umowy 9 marca 2017 r.
Polskim Związkiem Wędkarskim w Warszawie koło 103 w Bodzanowie,
kwota dofinansowania na realizacje zadania,, Z zakresu ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku - 4 000 zł.
Podpisanie umowy 14 marca 2017 r.
Łączna kwota dofinansowania na realizacje zadań przez organizacje
pozarządowe działające na terenie Gminy Bodzanów na rok 2017
wyniosła 94 000 zł.
- zatrudnienie w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy: w ramach
projektów organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, które
mają na celu niesienie wsparcie dla osób bezrobotnych, Urząd Gminy
Bodzanów w roku bieżącym złożył 3 wnioski na organizację miejsc pracy w
postaci staży i robót publicznych:
1. W dniu 13.01.2017 r. został złożony wniosek na organizację stażu dla
3osób bezrobotnych z ustalonym „Profilem Pomocy II” bez ograniczeń
wiekowych, na okres 6 m-cy dla stanowisk: referent – 2 osoby, kucharka
– 1 osoba, z gwarancją zatrudnienia po odbytym stażu na okres 3 m-cy w
wymiarze ½ etatu. Z dniem 20.02.2017 r. staż w Urzędzie rozpoczęły
3 osoby.
2. W dniu 25 .01.2017 r. został złożony wniosek na organizację robót
publicznych dla 5 osób na okres 4 m-cy, na stanowisku - pracownik
gospodarczy, z gwarancją zatrudnienia po zakończeniu robót publicznych
na okres minimum 1 m-ca w wymiarze ¼ etatu. Z dniem 17.02.2017 r.
roboty publiczne rozpoczęło 5 osób.
3. W dniu 14.02.2017 r. został złożony wniosek o refundację pracodawcy
lub przedsiębiorcy przez okres 12 m-cy części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za
skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, wniosek obejmował 2
osoby na stanowisku referenta, z gwarancją zatrudnienia na okres 13 m-cy
w wymiarze pełnego etatu – w tym przypadku nie otrzymaliśmy jeszcze
potwierdzenia z PUP.
- Urząd Stanu Cywilnego prowadził zadania zlecone sprawy wynikające
z przepisów Prawa o aktach stanu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego, Kodeksu Cywilnego oraz przepisów szczególnych.
- 9 marca 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie
pożycie małżeńskie dla par małżeńskich z terenu Gminy Bodzanów. Medale z
okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego otrzymali: Państwo Irena i Stanisław
Bombałowie z Mąkolina, Państwo Hanna i Waldemar Fabisiakowie z Gąsewa,
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Państwo Julianna i Władysław Kurzyńscy z Białobrzeg oraz Państwo Krystyna i
Mieczysław Rybiccy z Nowego Kanigowa.
- 10 marca 2017 roku w Domu Dziennego Pobytu "Senior-Wigor" w Stanowie
Pan - Józef Szczyciński z Gromic obchodził niezwykły jubileusz - 100 urodzin.
Z tej okazji Jubilatowi życzenia złożyli - Wójt Gminy Bodzanów - Jerzy
Staniszewski,
Kierownik
Delegatury
Mazowieckiego
Urzędu
Wojewódzkiego w Płocku - Magdalena Mazurska, przedstawiciele Placówki
Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej z Gromic.
- 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 - 45 spraw,
- wydano 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży,
- zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. 2016 poz. 487 z późn.
zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani
byli do złożenia w terminie do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości
sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim
oraz wniesienia raty opłaty za korzystanie z tych zezwoleń w 2017r. - przyjęto
34 oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2016r.
- Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami przedsiębiorcy dokonali opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na łączną wartość 52 562,31 zł.,
- wszczęto z urzędu 2 postępowania administracyjne w sprawie cofnięcia
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży w związku z nieprzestrzeganiem warunków prowadzenia
sprzedaży napojów alkoholowych określonych w ustawie z dnia 26
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
- na wniosek przedsiębiorcy prowadzone jest 1 postępowanie administracyjne
w sprawie wydania 2 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- bieżące prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń - oddzielnie dla każdego
rodzaju napojów alkoholowych oraz wprowadzanie danych podmiotów
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych do CEIDG.
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- 30 stycznia 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie
pozyskał 21 ton żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa 20142020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.
- w dniach 6 -7 lutego br. rozdysponowano żywność dla 870 osób, natomiast w
dniach 9-10 br. marzec kolejną transzę żywności otrzymało 890 osób.
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wodociągi i kanalizacja
W lutym br. w ramach monitoringu kontrolnego służby Państwowej
Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Płocku dokonały poboru wody z sieci
wodociągowych przyporządkowanych do stacji uzdatniania wody w Leksynie i
Stanowie. Zgodnie z przekazanymi informacjami woda spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w/s jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.
Natomiast w ramach zaplanowanego monitoringu, zgodnie z harmonogramem
na 2017 r. po tygodniu, dokonaliśmy sprawdzenia jakości wody podawanej do
sieci ze stacji uzdatniania wody w Leksynie oraz punktów na sieci
wodociągowej. Wyniki badań wody nie wykazują przekroczeń i są udostępnione
na stronie internetowej Gminy Bodzanów.
W związku z bieżącą kontrolą poziomu złóż filtracyjnych w
odżelaziaczach na stacji uzdatniania wody w Reczynie zaszła potrzeba ich
uzupełnienia we wszystkich trzech odżelaziaczach. Prace prowadzimy
stopniowo, tzn. wyłączamy z ruchu jeden odżelaziacz, wykonujemy niezbędne
prace i dopiero po zbadaniu wody i upewnieniu się o jej właściwej przydatności
do spożycia, odżelaziacz włączamy do obiegu. Uzupełnienie wykonujemy we
własnym zakresie.
Ponadto w ramach prac utrzymania sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych na bieżąco wykonywane są naprawy sieci i przyłączy
wodociągowych, hydrantów p. poż oraz sieci kanalizacyjnej na terenie całej
Gminy.
Utrzymanie czystości i porządku
W lutym br. przeprowadzona została bezpłatna mobilna zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, gdzie mieszkańcy mieli możliwość wystawienia tego typu
odpadów przed posesję po czym firma Remondis dokonała ich odbioru.
29 marca br. zaplanowana jest również na takich samych zasadach
zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która
przeprowadzona zostanie przez firmę Loveko z Nowego Miszewa.
Okres nadchodzącej wiosny sprawia, że coraz więcej mieszkańców
korzysta z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( w
Chodkowie oraz Nowym Miszewie), dostarczając różnego rodzaju
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posegregowane odpady, które następnie odbierane są przez firmę przekazywane
do odpowiednich instalacji odzysku
i
unieszkodliwiania odpadów.
Niestety na terenie Gminy nadal lokalizowane są tzw. „dzikie” wysypiska
odpadów. Otrzymujemy mnóstwo zgłoszeń od naszych mieszkańców na temat.
Mamy nadzieję, że nasze apele i praca na rzecz sprzątania terenu Gminy
przynosi rezultat, że coraz więcej mieszkańców nie pozostaje obojętnych na
zaśmiecanie. Na wszystkie zgłoszenia reagujemy natychmiast, zobowiązujemy
właścicieli działek na których znajdują się odpady do ich uprzątnięcia w
wyznaczonych terminach. Sprawy związane z utrzymaniem czystości będziemy
egzekwować do osiągnięcia efektu, zgodnie z przepisami prawa.
Drogi
Nieprzerwanie 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.
W związku z dokonywanym bieżącym przeglądem dróg gminnych
informuję, że po mijającym okresie zimowym, stan dróg wykonanych głównie
w tzw. taniej technologii jest fatalny. Te kilkuletnie drogi, użytkowane od około
7-8 lat w wielu miejscach po prostu rozleciały się. Dokonaliśmy oględzin
również z komisją Rozwoju i Działalności Gospodarczej. Wpływ na stan dróg
ma zarówno bieżące użytkowanie, ale przede wszystkim wykonanie, w tym
głównie jakość wykonanej podbudowy, a często jej zupełny brak. Braki
odwodnień dróg, poprzez co gromadząca się woda przyspiesza degradację
nawierzchni dróg. Oczywiście aktualnie zabezpieczamy przypadki najbardziej
tego wymagające, natomiast zasadnicze naprawy wykonywane będą w drugim
kwartale br.
Ponownie „dała znać” o sobie droga Miszewo Nowe - Borowice
wykonana w 2012 r. na odcinku od oczyszczalni ścieków w Miszewie do
dworku w Borowicach, o której już wielokrotnie wspominałem. Zmiana
wykonania nawierzchni wykonana w porozumieniu z Inwestorem czyli Gminą
Bodzanów to kolokwialnie mówiąc pieniądze publiczne wyrzucone w to co
wychodzi spod utrwalenia po każdym sezonie zimowym. Droga na chwilę
obecną nie uszkadza się tylko na odcinku na którym w roku 2016 wykonawca
po gwarancji na własny koszt w wyniku przeprowadzonych negocjacji wykonał
wzmocnienie nawierzchni. Ale jest to odcinek około 200mb, pozostała część
rozpada się. Koszty napraw będą na bieżąco Państwu przekazywane.
Aczkolwiek usunięcie wszystkich uszkodzeń dróg, które jeszcze przez wiele lat
powinny nam służyć praktycznie bez napraw, poniesie za sobą niemałe koszty
zarówno materiału, robocizny i sprzętu, co też będzie podawane do wiadomości
publicznej.
Na bieżąco naprawiamy też gminne drogi gruntowe, w wielu miejscach
zniszczone przez spływającą po zimie wodę, która wydrążyła w drogach rowy o
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głębokościach do kilkudziesięciu centymetrów na kilkusetmetrowych
odcinkach.
W jednym przypadku, ze względu na zły stan nawierzchni ulicy Długiej w
Nowym Miszewie ustawione zostało oznakowanie zgodne ze sporządzonym
projektem czasowej organizacji ruchu. Oznakowanie to będzie funkcjonowało
do czasu naprawienia powstałych ubytków uszkodzeń. Wstępnie przywrócenie
dotychczas obowiązującej organizacji ruchu na tej drodze planowane jest do
31.05.2017 r. o ile warunki pogodowe pozwolą na wykonanie do tego czasu
prac remontowych.
Bardzo istotny wpływ na prace drogowe w roku bieżącym będzie miał
udział sołtysów wszystkich wsi oraz środki z funduszu sołeckiego.
Fundusz sołecki
W pierwszej połowie marca br. opracowaliśmy i przekazaliśmy do
Referatu Inwestycji specyfikacje techniczne na dostawę mieszanki żwirowej
wraz z transportem w ilości 5400 ton oraz dostawę kruszywa betonowego wraz
z transportem w ilości 600 ton z przeznaczeniem na utwardzenie dróg
gruntowych w 28 sołectwach.
Aktualnie opracowujemy i sukcesywnie przekazujemy, do Referatu
Inwestycji, dane do realizacji kolejnych zadań wykonywanych w ramach
funduszu soleckiego.
Gospodarka Mieszkaniowa
Wykonane zostały prace remontowe kolejnego lokalu w budynku
komunalnym w Mąkolinie 38. Lokal ten został wynajęty kolejnej osobie z listy
osób ubiegających się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy
Bodzanów.
Zakupiliśmy pellet na potrzeby ogrzania budynków komunalnych w
Stanowie 61 i Chodkowie Działkach ul. Miodowa 17 zł oraz olej opałowy na
potrzeby ogrzania budynku komunalnego w Miszewie Murowanym ul.
Południowa 11.
Na kolejny okres przedłużona została również umowa najmu na lokal
mieszkalny w Borowicach 20 oraz na lokal tymczasowy w budynku
komunalnym w Chodkowie Działkach ul. Miodowa 17.
W przygotowaniu jest dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia
zapytania na wykonywanie okresowych przeglądów budowlanych budynków
stanowiących własność Gminy Bodzanów
Przygotowujemy się do wykonania prac remontowych bezodpływowego
zbiornika na nieczystości płynne zlokalizowanego przy budynku komunalnym
w Stanowie 61.
W oparciu o zestawienie materiałów malarskich i remontowych
zakupionych na potrzeby wykonywania remontów w budynkach stanowiących
własność Gminy Bodzanów, dokonanych w 2016 r. przygotowane zostały
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dokumenty do przeprowadzenia postępowania na zakup tych materiałów w
bieżącym roku.
Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe
Od połowy lutego bieżącego roku, z powodu następujących roztopów po
okresie zimowym znacząco podniósł się stan wody na rzece Wiśle przekraczając
stan ostrzegawczy. W związku z tym decyzją Starosty Płockiego z dnia 28
lutego 2017 roku wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe dla naszej oraz
sześciu innych gmin powiatu płockiego. Wiązało się to między innymi ze
zwołaniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którego
posiedzenie został skierowany przedstawiciel
z Urzędu naszej Gminy.
Omówiono na nim najważniejsze kwestie wynikające z pojawienia się
zagrożenia i wydano zalecenia do zrealizowania w najbliższej przyszłości. Poza
tym we własnym zakresie prowadziliśmy monitoring dotyczący stanu wody oraz
dokonaliśmy przeglądu posiadanych środków przeciwpowodziowych. Na
szczęście z zaistniałej sytuacji nie wniknęło większe zagrożenie, jednak była to
niewątpliwie okazja do przećwiczenia procedur postępowania w takich
momentach, która może mieć duże znaczenie w przypadku realnego zagrożenia.
Po obniżeniu się stanu wody poniżej stanu ostrzegawczego Starosta Płocki
odwołał pogotowie przeciwpowodziowe.
W marcu br. na nasze zgłoszenie wraz z jednostką OSP Kanigowo
współpracowaliśmy w zakresie usuwania lokalnych podtopień w
miejscowościach Cieśle, Pepłowo, Miszewo Nowe, Białobrzegi.
W dniach 15-16 lutego 2017 roku odbyła się kwalifikacja wojskowa
z terenu naszej Gminy do której przystąpiło 52 mężczyzn z rocznika
podstawowego 1998 oraz 2 mężczyzn z roczników starszych. Jednym z
członków komisji wojskowej był pracownik Urzędu Gminy Bodzanów. Każdy
wezwany po przejściu weryfikacji lekarskiej otrzymał książeczkę wojskową z
przydzieloną kategorią zdrowia i został przeniesiony do rezerwy.
W dniu 11 marca 2017 roku odbyło się ostatnie walne zebranie sprawozdawcze
spośród jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzanów.
Cykl takich zebrań trwający od 28 stycznia 2017 r. był okazją do podsumowania
działalności każdej jednostki w zeszłym roku oraz przedstawienia planów na rok
obecny. Na dzień 24 marca tego roku o godzinie 18.00 zaplanowane zostało
walne zebranie sprawozdawcze Zarządu Gminnego OSP, które odbędzie się w
budynku Urzędu Gminy Bodzanów. Podsumowana zostanie działalność Zarządu
Gminnego w obecności przedstawicieli wszystkich jednostek OSP z Gminy oraz
zaproszonych gości.
/-/ Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW
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