Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 28 kwietnia do 14 czerwca 2017r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy.

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Gminy zostały przedłożone Wojewodzie
Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia oraz według właściwości do
RIO w Płocku, są to następujące uchwały:
1. uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bodzanów na lata 2017 -2030,
2. uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 192/XXX/2016 na
rok 2017,
3. uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Bodzanów w 2017r.
4. uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
5. uchwała w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania
wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie
nieruchomości nieczystości ciekłych,
6. uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w
Gminie Bodzanów,
7. uchwała w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej
w Cieślach,
8. uchwała w sprawie przyjęcia programów rozwoju opracowanych
w ramach projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru
Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego
rozwoju subregionu”, współfinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.
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II.

Sposób prowadzenia inwestycji.

z zakresu infrastruktury drogowej:
• prowadzone są roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi
gminnej na terenie gminy Bodzanów – nr 290207W w m. Miszewko”, prace
przebiegają zgodnie z harmonogramem
• 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 175.000zł. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie uruchomiona
zostanie procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania.
z zakresu obiektów użyteczności publicznej:
• W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na realizację
zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” w dniu 30 maja 2017 roku
podpisano umowy na:
Zadanie I obejmujące budynek Gimnazjum w Bodzanowie za kwotę 470 106
zł. Wykonawcą została firma – EURODOM Jarosław Dąbkowski z siedzibą
w Tłuchówku.
Zadanie II obejmujące budynek Szkoły Podstawowej w Bodzanowie wraz z
salą gimnastyczną za kwotę 1 213 494,02 zł. Wykonawcą została firma –
MABO Małgorzata Bober z siedzibą w Sierpcu.
Planowany termin wykonania przedmiotu umowy – 30.10.2017 rok
Inspektorem nadzoru nad zadaniem została firma BUD-JACK, Jacek Andrzej
Kłudkowski z siedzibą w Płocku za łączną kwotę 21 250,zł

• Na opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę hali widowiskowosportowej i łącznika w m. Chodkowo-Działki w ramach zadania
inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu – etap II”
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najkorzystniejszą ofertę złożyła firma M-K PROJEKT Dawid Mołdrzyk z
siedzibą w Krajenkach za kwotę - 64 150,65 zł
• Na realizację zadania robót remontowych budynku Posterunku Policji w
Bodzanowie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę FHU RENOMA
SYSTEM z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sierpcu za cenę 58 407,34 zł
• Oferta najkorzystniejsza za nadzór nad realizacją robót remontowych
budynku posterunku policji w Bodzanowie złożona została przez Zbigniewa
Wierzbickiego – Usługi Inżynieryjne z siedzibą w Płocku za kwotę 1 476 zł
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:
• Wójt Gminy Bodzanów wraz ze Skarbnikiem podpisali umowę
o dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowe uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzanów”. Środki
dofinansowania pochodzić będą z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach”, wartość przedsięwzięcia to aż 15 285 792,29 zł –
wartość dofinansowania około 8 000 000 zł
W ramach powyższej kwoty zostanie rozbudowana oraz wyposażona w
niezbędny sprzęt oczyszczalnia ścieków w Bodzanowie oraz
wybudowane 15,85 km sieci głównej kanalizacji sanitarnej w m.
Bodzanów, Chodkowo i Chodkowo Działki. Ze względu na tak obszerny
zakres, inwestycja będzie realizowana na przestrzeni czterech lat, a
zakończenie zaplanowano nie później niż do 30.11.2020 r. Inwestycja ze
względu na koszty oraz swój zakres będzie największą dotychczas
realizowaną na naszym terenie. Uzyskanie dofinansowania to efekt dwóch
lat ciężkiej pracy urzędu gminy celem dostosowania projektu do
wymogów konkursowych oraz aktualnego stanu prawnego. W tym czasie
wykonano również projekt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
ścieków w Bodzanowie tak aby mogła przyjąć tak dużą ilość ścieków. W
chwili obecnej Referat Inwestycji przygotowuje procedurę przetargową
mającą na celu wyłonienie wykonawcy, ze względu na jej złożoność oraz
dużą wartość zadania przygotowanie postępowania przebiega w ścisłej
współpracy z naszą kancelarią prawną. Planujemy, że pierwszą łopatę na
terenie budowy uda się wbić już jesienią tego roku. Uzyskanie
dofinansowania to bardzo duże wsparcie, a zarazem wyróżnienie gdyż
jesteśmy jednym z nielicznych samorządów w Polsce któremu udało się je
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uzyskać. Należy również pamiętać że projekt wykonany w 2013 roku
obejmuje sieć główną gdyż z nieznanych przyczyn zrezygnowano
wówczas z projektowania przyłączy do mieszkańców. Aby wesprzeć
mieszkańców w budowie przyłączy Urząd Gminy planuje złożyć wniosek
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w celu uzyskania
dofinansowania, a przez to obniżenia kosztów ich budowy.
• Na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci
wodociągowej w m. Osmolinek 31 maja 2017 r. podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Budowa Sieci Wod-Kan. Sławomir Poński z
siedzibą w Brzezinach. Wartość zadania zgodnie z umową wynosi
112 421,54 zł.
Nadzór inwestorski pełniła będzie firma VEGA s. c. z siedzibą w Płocku za
kwotę 3 075,zł
• W trakcie przygotowania są dokumenty dotyczące ogłoszenia przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową
sieci wodociągowej w m. Cieśle. Planowany termin otwarcia ofert zgodnie z
ogłoszeniem nastąpi 23 czerwca br.
Gospodarka nieruchomościami.
1. 16 maja 2017 r. podpisany został akt notarialny z gminą Słupno w
sprawie przyjęcia darowizny na rzecz gminy Bodzanów: działek o nr
ewid. geod. 695 i 696 o łącznej pow. 0,3050 ha z przeznaczeniem pod
drogę publiczną gminną w m. Białobrzegi, ul. Długa.
2. 26 maja br. uzupełniony został w biurze terenowym WFOŚiGW w Płocku
wniosek o dofinansowanie na zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu na
terenie gminy (Chodkowo, Kępa Polska i Nowe Kanigowo), obecnie
biuro przekazało pozytywnie zweryfikowany wniosek do oceny zarządu
WFOŚiGW w Warszawie.
3. 29 maja 2017 r. otrzymaliśmy pozytywną opinię sanitarną w sprawie
projektu gminnego programu ochrony środowiska, obecnie oczekujemy
na opinię od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
4. 31 maja br. zawarłem umowę użyczenia nieruchomości, tj. boiska
sportowego z infrastrukturą towarzyszącą z LKS HURAGAN, na okres 2
lat.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w
dniach
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06-08.06.2017 roku przeprowadził kontrolę projektu pn.” Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej w gminie Bodzanów” w zakresie realizacji
umowy o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 20092014. Projekt dotyczy termomodernizacji Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
wraz z salą gimnastyczną w Nowym Miszewie. Oczekujemy na protokół
pokontrolny.
III. Bieżąca działalność
- 3 maja br. jak co roku obchodziliśmy rocznicę Konstytucji 3 Maja, odbyła się
uroczysta Msza św. z udziałem pocztów sztandarowych, samorządowców,
mieszkańców i młodzieży szkół. Oprawę słowno muzyczną przedstawiła
młodzież z Publicznego Gimnazjum im. POZ w Bodzanowie.
- 12 maja odbyłem spotkanie informacyjne z Sołtysami Gminy Bodzanów
- Zarządzeniem nr 36/2017 z dnia 23 maja 2017 r. został ogłoszony konkurs na
stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. POZ w Bodzanowie. Do
konkursu nie zgłosił się żaden kandydat.
- Zarządzeniem nr 43/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. został ogłoszony konkurs
na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek w Bodzanowie. Termin składania
dokumentów do 28 czerwca 2017 r.
- 25 maja br. na zaproszenie Starosty Płockiego Pana Mariusza Bieńka oraz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Pani Małgorzaty Bombalickiej,
przedstawiciele Gminy Bodzanów, uczestniczyli w spotkaniu liderów lokalnych
środowisk. Celem spotkania była wspólna praca na rzecz ożywienia
gospodarczego Powiatu Płockiego w tym również Gminy Bodzanów
- 29 maja br. na zaproszenie Prezydenta RP uczestniczyłem w uroczystości z
okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
- w dniach 22 i 31 maja br. zatwierdziłem jako organ prowadzący (którym jest
Wójt Gminy Bodzanów) dostarczone przez Dyrektorów Szkół arkusze
organizacji roku szkolnego 2017/2018.
- 30 maja br. w Szkole Podstawowej w Bodzanowie rozpoczęły się co
tygodniowe lekcje edukacyjne dla dzieci pn. "Puste schroniska" czyli niezwykła
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"Lekcja miłości do zwierząt". Celem lekcji jest zaangażowania dzieci w
znalezienie domów dla wszystkich psów z pobliskiego schroniska w Małej
Wsi. Lekcje prowadzi pedagog, rzecznik Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
RP, pisarz Tom Justyniarski. Każde dziecko wybrało sobie jednego psiaka,
którego będzie "opiekunem adopcyjnym". Dzieci teraz będą szukać domów dla
swoich wybranych piesków. Na zajęciach w szkole oraz w schronisku nauczyły
się jak mają działać, aby pomóc czworonożnym przyjaciołom. Przed dziećmi
wielkie zadanie: znaleźć dom dla wszystkich 30-tu psiaków ze schroniska w
Małej Wsi. Akcja jest pomysłem na to, aby poradzić sobie z bezdomnością
zwierząt w polskich schroniskach. Tego zadania podjęły się właśnie dzieci.
Zajęcia edukacyjne będą prowadzone do końca roku szkolnego 2016/17, jak
również od września w roku szkolnym 2017/18.
- do 31 maja br. przedsiębiorcy dokonali wpłat tytułem II raty opłaty za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę - 28
529,71 zł.. Łącznie od 01.01.2017 r. do 06.06.2017 r. dokonano wpłat w
wysokości- 84 103,99zł.
- 1 czerwca wraz z pracownikami Urzędu Gminy i Gminnej Biblioteki
Publicznej uczestniczyliśmy w XVI Ogólnopolskim Tygodniu Czytania
Dzieciom w ramach trwającej od 2001 roku kampanii społecznej „Cała Polska
czyta dzieciom”. Osobiście propagowaliśmy czytanie wśród najmłodszych
uczniów w dwóch szkołach, a mianowicie w Zespole Placówek Oświatowych
w Nowym Miszewie oraz w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie.
- 1 czerwca o godzinie 8.00 w parku przy stawie w Bodzanowie wspólnie z
uczniami Publicznego Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w
Bodzanowie i ich opiekunami dołączyłem do akcji: Pobijamy rekord czytania w
jednym momencie!
- 1 czerwca br. wziąłem udział w pikniku rodzinnym z okazji Dnia Dziecka w
Mąkolinie.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie po raz pierwszy uczestniczyła w
III wydaniu ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, która odbyła się w sobotę 3
czerwca 2017 r.
Ponad 1300 bibliotek w całej Polsce tego wieczoru czekało na czytelników z
niebanalnym programem i atrakcjami pod wspólnym hasłem „Czytanie
porusza”.
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Nasza Biblioteka zaprosiła niepowtarzalną „Pracownię na kółkach”. Dzieci z
rodzicami uczestniczyły w warsztatach czerpania papieru. Wcześniej w ciekawy
i dostępny sposób pani Agnieszka z córką Zelią opowiedziały o historii
powstania druku i książki.
Późny wieczór należał do stałych czytelników i sympatyków Biblioteki w
Bodzanowie i Filii w Miszewie Murowanym.
- 4 czerwca br. odbył się XIII Jarmark Norbertański w Bodzanowie, który jak
zwykle przyciągnął mnóstwo osób. Starosta Płocki Mariusz Bieniek oraz Wójt
Gminy Bodzanów dokonali uroczystego otwarcia. Nie zabrakło również
Bodzana – legendarnego przedstawiciela pierwszych, średniowiecznych
osiedleńców w gminie Bodzanów, który również witał gości, a także opowiadał
fraszki. Prowadzącym i gościem wieczoru był Norbi. Wśród uczestników XIII
Jarmarku Norbertańskiego w Bodzanowie byli m.in. Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik, który objął całe wydarzenie honorowym
patronatem. Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Przewodniczący Rady Powiatu
w Płocku Lech Dąbrowski wraz z Radnymi, Starosta Płocki Mariusz Bieniek,
Wicestarosta Iwona Sierocka, Wójt Gminy Bodzanów, Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów Paweł Różański z Radnymi. Jarmark obfitował w przepiękne
stoiska z rękodziełem i pysznymi potrawami, dzieci bawiły się w dmuchanych
zamkach w towarzystwie szczudlarza i postaci z bajek. Można było skosztować
grochówki, gulaszu myśliwskiego, wziąć udział w warsztatach z wikliniarstwa,
garncarstwa i kowalstwa, a także oddać krew w ambulansie Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Na scenie prezentowały się: Płocka
Kapela Podwórkowa, Zespoły: Masovia oraz Cieślanie ze Szkoły Podstawowej
w Cieślach. Odbył sie też pokaz walk sztuki rycerskiej i występ teatru ulicznego,
który dał pokaz ognia. Wieczór zakończyły tańce jarmarczne z Zespołem Ex
Bolo.
Koszty jakie poniosła Gmina Bodzanów to kwota 14 636,08 zł, w tym
dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Płocku 5000,00 zł oraz wpłaty od
sponsorów 4250,00 zł. Zatem koszty własne Gminy Bodzanów to 5386,08 zł.
- 10 czerwca br. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie i Publiczne
Gimnazjum im. POZ w Bodzanowie zorganizowało koncert piosenek z
repertuaru Anny Jantar, który to koncert objąłem honorowym patronatem.
- 11 czerwca br. na terenie Szkoły Podstawowej w Nowym Miszewie odbył się
festyn rodzinny „Z RODZINĄ NA TAK”, który zorganizowała społeczność
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szkolna Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie. W pikniku tym
uczestniczyli także Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bodzanowie oraz Wolontariusze Centrum Wolontariatu - młodzież gimnazjalna.
Celem było promowanie wartości rodzinnych oraz działań profilaktycznych
związanych z ochroną i zdrowiem rodziny. Podczas pikniku zostały przekazane
rowery dla osób niepełnosprawnych, pozyskane od PCK.
- 12 czerwca br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie pozyskał
z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku żywność w ilości 14,2 ton
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
finansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym.
- 18 czerwca br. na terenie Niepublicznej
w Nowym Kanigowie odbędzie się Piknik Rodzinny.

Szkoły

Podstawowej

- 24 czerwca br. Sołectwo Pepłowo organizuje Festyn Rodzinny, który
rozpocznie się od godz. 14.00 na terenie miejscowej świetlicy.
- 25 czerwca br. organizujemy białą niedzielę, podczas której będzie można
skorzystać z porad diabetologów, dokonać pomiaru cukru i ciśnienia. Specjaliści
będą przyjmowali w godz. 11.00 – 16.00 w Gminnym Centrum Informacji, a
także można będzie wykonać badanie wzroku w Gminnym Centrum Kultury i
Sportu.
- Jesteśmy zobowiązani do podjęcia działań mających na celu uporządkowanie
adresu siedziby władz Gminy Bodzanów. W związku z tym, że budynek Urzędu
Gminy jest usytuowany w Chodkowie, konieczna jest zmiana tego stanu rzeczy.
- 14 lipca br. planujemy zjazd motocykli zabytkowych na terenie parku przy
stawie.
- Trwają przygotowania do tegorocznych Dni Bodzanowa, które odbędą się w
dniach 12-15 sierpnia.
Gospodarka Komunalna
Wodociągi i kanalizacja
W maju br. w ramach wewnętrznego monitoringu kontrolnego
dokonaliśmy poboru wody uzdatnionej ze stacji uzdatniania wody w Stanowie
oraz punktów przyległej sieci wodociągowej. Zbadana woda spełnia wymagania
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Rozporządzenia Ministra Zdrowia w/s jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.
Zakończono proces uzupełniania poziomu złóż filtracyjnych w
odżelaziaczach na stacji uzdatniania wody w Reczynie również w oparciu o
ostatnie badanie woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia
w/s jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W maju br. doszło do poważnej awarii sieci wodociągowej (uszkodzenie
połączenia kielichowego rur DN 225 przez wrastające korzenie drzew) w
miejscowości Chodkowo ulica Wiosenna. Ze względu na duża średnicę rury
oraz głębokiej jej posadowienie i duże nasiąknięcie terenu przez wydostającą się
wodę, zmuszeni zostaliśmy do skorzystania z usług firmy zewnętrznej, koszt tej
usługi to 5.099,95zł brutto
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że od dłuższego czasu borykamy się
z coraz częstszymi problemami dotyczącymi udrażniania kanalizacji sanitarnej
m.in. w miejscowości Bodzanów na ulicach Sienkiewicza i Żeromskiego. Z tego
też względu podjęliśmy działania mające na celu przeprowadzenie inspekcji
telewizyjnej fragmentu kanalizacji tj. odcinka od ostatniej studni kanalizacyjnej
w ulicy Sienkiewicza w kierunku drogi powiatowej aż do pierwszej studni na
ulicy M. Konopnickiej. Kontrolowany odcinek wyniósł dokładnie
79,30 mb. Prace zostały przeprowadzone, po uprzednim dokładnym
wyczyszczeniu badanego odcinka sprzętem specjalistycznym WUKO, przez
firmę WODOCIĄGI PŁOCKIE Sp. z o.o. Z pierwszych ustaleń wynika, że
badany odcinek prawdopodobnie został nieprawidłowo ułożony już na etapie
budowy co miało miejsce w 2006 r. Odczyty ułożenia rur wskazują na jej niemal
sinusoidalne położenie. Można zaobserwować liczne spadki i wznoszenia rur na
odcinkach kilkunastometrowych.
Poza tym
zaobserwowaliśmy liczne
pęknięcia rur kanalizacyjnych. Ponieważ w tych miejscach nie doszło do
żadnego osuwiska czy też szczególnego zapadnięcia terenu w okresie
użytkowania kanalizacji można przypuszczać, że powyższa sytuacja trwa od
czasu budowy. Aktualnie prowadzimy szczegółową analizę zebranego
materiału w postaci projektów, protokołów odbioru, itp. oraz oczekujemy na
pełną dokumentację z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej, które wraz z
naszymi wnioskami zostaną Państwu udostępnione.
Kolejny problem dotyczy kanalizacji sanitarnej przebiegającej wzdłuż
ulicy Długiej w miejscowości Nowe Miszewo. Uszkodzeniu uległo
uszczelnienie wprowadzonych przyłączy do jednej ze studzienek
kanalizacyjnych. Uszczelnienie wykonano tak, że po kilku latach użytkowania
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rozpadło się stwarzając zator. Nic dziwnego jeżeli do uszczelnienia rur
kanalizacyjnych wykorzystuje się materiały tekstylne w postaci starych
ręczników, kamieni, itp. Ponownie zmuszeni zostaliśmy do skorzystania z usług
firmy, która przy użyciu specjalistycznego sprzętu dokonała czyszczenia
nieczynnego odcinka kanalizacji sanitarnej. Aktualnie trwa rozliczanie prac.
Pragnę jednocześnie zauważyć, że ze względu na wysokie koszty
udrażniania sieci kanalizacyjnej przez firmy zewnętrzne, wynajem tego typu
specjalistycznego sprzętu jest już ostatecznością i jest brane pod uwagę gdy
wszystkie nasze możliwości techniczne zostaną wyczerpane.
W kwietniu i maju br. dokonaliśmy poboru próbek ścieków surowych i
oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Bodzanowie i Nowym Miszewie.
Badane parametry, określone w pozwoleniach wodno-prawnych nie zostały
przekroczone.
16.05.2017 r. odbyła się kontrola oczyszczalni ścieków w Bodzanowie
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Płocku.
Kontrolujący dokonali całodobowego poboru próbek ścieków oczyszczonych
oraz kontroli ogólnego stanu oczyszczalni i prowadzonej dokumentacji. Obecnie
czekamy na protokół kontrolny z wykonanych prac.
W związku z kończącym się pozwoleniem wodno-prawnym oczyszczalni
ścieków w Bodzanowie, 1 czerwca br. w ramach złożonego do Starostwa
Powiatowego w Płocku wniosku uzyskaliśmy nowe pozwolenie wodno prawne
na odprowadzanie ścieków oczyszczonych na kolejne dziesięć lat (do 1 czerwca
2027r.) zapewniając w ten sposób ciągłość posiadanych pozwoleń, co uchroni
nas między innymi przed podwyższoną opłatą środowiskową.
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 związku z wejściem w życie 1 lipca 2017 r. nowego rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów czeka nas kolejna ,,rewolucja śmieciowa”
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych będą obowiązywały na
terenie całej Polski i będą polegały na wprowadzeniu jednakowych kolorów i
oznaczeń worków do segregacji oraz wydzieleniu czterech frakcji odpadów w
następujący sposób:
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 papier zbierany będzie w workach w kolorze niebieskim i oznaczonych
napisem ,,papier”
 szkło zbierane będzie w workach w kolorze zielonym i oznaczonych
napisem ,,szkło”
 metale oraz tworzywa sztuczne będą zbierane w workach w kolorze
żółtym i oznaczonych napisem ,, metale i tworzywa sztuczne”
 odpady ulegające biodegradacji zbierane będą w workach w kolorze
brązowym i oznaczonych napisem ,,bio”
Ponieważ umowa z firmą Remondis Sp. z o.o. na odbiór i
zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Bodzanów obowiązuje do
31.12.2017 r. nowe zasady w naszej Gminie zostaną wprowadzone i zaczną
obowiązywać od dnia 01.01.2018 r. w oparciu o paragraf 6 pkt. 3 w/w
rozporządzenia. Do tego dnia musimy zmienić uchwały m.in. dotyczące
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzanów,
uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jak
również rozpisanie przetargu na zasadach dostosowanych do zapisów nowego
rozporządzenia.
Ponadto w dalszym ciągu wobec osób, które nie uiszczają opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
wszczynamy
procedury
administracyjne polegające na określeniu wysokości opłaty obowiązującej od
dnia 1 stycznia 2017 r. celem prowadzenia dalszej egzekucji przez Naczelnika
Urzędu Skarbowego. Na chwilę obecną kwota odzyskana przez Urząd
Skarbowy od dnia 01 stycznia br. do 31 maja br. wyniosła 16.697,48zł, a przez
cały okres w którym egzekucję prowadzi Urząd skarbowy odzyskano blisko
42.000,00zł. Nie mniej jednak zadłużenie z tytułu zaległości od mieszkańców
Gminy w opłatach za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosi aktualnie
186.787,63zł.
Wypełniając obowiązki ustawowe związane z nieczystościami ciekłymi
na terenie Gminy Bodzanów przystąpiliśmy do aktualizacji ewidencji
zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dokonamy spisu wszystkich zbiorników bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz będziemy monitorować częstotliwość ich
opróżniania, znajdujących się na terenach naszej gminy. Ma to na celu
wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie postępowania z nieczystościami
ciekłymi.
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Na wniosek komisji kultury, oświaty, zdrowia i spraw socjalnych w
pierwszej kolejności dokonamy spisu zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Białobrzegi.
Gospodarka Mieszkaniowa
W dniu 11.05.2017 r. pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Płocku dokonali kontroli utrzymania i użytkowania budynku
komunalnego w Stanowie 61.
Podczas kontroli stwierdzono, ze budynek użytkowany jest prawidłowo, nie
wniesiono zastrzeżeń co do jego użytkowania.
Wykonaliśmy remont bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne
zlokalizowanego przy budynku komunalnym w Stanowie 61. kończąc tym
samym wieloletnią „gehennę” mieszkańców i pracowników urzędu związaną z
eksploatacją tego zbiornika. Uszkodzone przyłącze kanalizacyjne, które było
wykonane z rur kamionkowych zostało wymienione na rury PCV i przyłączone
do zbiornika. Ponieważ ściany zbiornika mają grubość około 1m, firma
zewnętrzna wykonała nam przewiert ściany zbiornika, co umożliwiło włączenie
kanalizacji. Koszt wykonania przewiertu wyniósł 1000,00 zł brutto.
Zakończone zostały prace polegające na odtworzeniu opaski wokół
budynku oraz instalacji odgromowej na budynku komunalnym w Stanowie 61,
zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z rocznego przeglądu
budowlanego. Prace wykonał uprawniony elektryk, koszt wykonania prac
wyniósł 4800,00 zł brutto.
W najbliższym czasie planujemy rozpocząć prace remontowe w budynku
komunalnym w Bodzanowie ul. Poniatowskiego 14.
W maju br. wykonane zostały okresowe przeglądy budowlane placów
zabaw w m. Nowe Miszewo, Chodkowo Działki i Bodzanów oraz wież
teleinformacyjnych w m. Reczyn i Chodkowo. Koszt wykonania przeglądów
wyniósł 2829,00 zł brutto.
26.05.2017 r. pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Płocku dokonali kontroli stanu technicznego budynku
stanowiącego współwłasność Gminy Bodzanów, położonego w m. Białobrzegi.
Budynek ten od kilku lat jest wyłączony z użytkowania ze względu na bardzo
zły stan techniczny. Ze względu na brak możliwości ustalenia właścicieli
pozostałych trzech lokali PINB nie mógł wydać decyzji nakazującej jego
rozbiórkę. W ostatnim czasie do PINB zgłosili się spadkobiercy właścicieli i w
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związku
z powyższym sprawa rozbiórki tego budynku może zostać
zakończona.
Otrzymaliśmy również zgodę na rozbiórkę budynków magazynowych na
działce nr 243 w Bodzanowie. Po demontażu eternitu przez specjalistyczną
firmę, wykonamy demontaż murów, a pozyskany gruz betonowy zostanie
skruszony i wykorzystany do podbudowy dróg.
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.
Został ostatecznie zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu na ulicy
Miodowej w Chodkowie Działkach polegający na zamontowaniu progów
zwalniających. Gmina Bodzanów ma czas do 31.12.2017 r. na jego
wprowadzenie.
24.05.2017 r. pracownik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Płocku przeprowadził rutynową kontrolę oznakowania dróg na terenie Gminy
Bodzanów. Oczekujemy na protokół z oględzin.
Ze względu na szerszy zakres prac naprawczych jakie należy wykonać na
ulicy Długiej w Nowym Miszewie, ze względu na jej zły stan techniczny,
przedłużony został czas obowiązywania czasowej organizacji ruchu na tej
drodze do 30.09.2017 r.
Fundusz sołecki
W drugiej połowie maja zostały wymienione rury przepustowe w ilości
4 sztuk oraz zamontowano 20 sztuk ścianek oporowych przepustu drogowego
w m. Kłaczkowo.
Wykonaliśmy i przekazaliśmy do Referatu Inwestycji specyfikacje
techniczne na
postępowania dotyczące wyłonienia wykonawcy zadań
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, w tym: ,,Remont chodnika w m.
Chodkowo Działki na ul. Miodowej naprzeciw posesji nr 13 wraz z
zabezpieczeniem”, ,, Remont chodnika przy drodze gminnej na ul. Chabrowej w
Nowym Miszewie’’, Remont chodników przy drodze gminnej (ul. Orzeszkowej)
w m. Bodzanów oraz ,,Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy
wiejskiej w Pepłowie” - szacunkowy koszt wykonania zgłoszonych zadań
wyniósł 73 233,00zł.
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Wykonaliśmy i przekazaliśmy również specyfikację niezbędną do wyłonienia
wykonawcy zadań: ,, Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w m. Leksyn” oraz
,, Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Gąsewo”- szacunkowy koszt
to 19 000,00zł.
Na bieżąco realizowane są zadania związane z remontem i
utwardzeniem gruntowych dróg gminnych. Prace dotychczas wykonaliśmy w
sołectwach Karwowo Szlacheckie, Nowe Miszewo, Miszewo Murowane, Cieśle
oraz Białobrzegi.
Aktualnie opracowywane są i przekazywane, do Referatu Inwestycji,
dane do realizacji kolejnych zadań wykonywanych w ramach funduszu
soleckiego.
Zarządzanie kryzysowe
9 maja br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
odbyło się coroczne szkolenie dla pracowników jednostek administracji
samorządowej zajmujących się sprawami obronnymi. Podsumowano realizację
celów szkoleniowych za rok poprzedni oraz przedstawiono zadania, które
należy podjąć w najbliższych miesiącach.
23 maja br. w Wiączeminie Polskim (gm. Słubice) odbyło się
posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym udział
wziął przedstawiciel naszego urzędu. Podczas spotkania poruszone zostały
tematy związane przede wszystkim z ochroną przeciwpowodziową w gminach
powiatu płockiego leżących nad rzeką Wisłą.
15 maja w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
sprawdzono przydatność dwóch radiometrów typu KOS-1 będących na stanie
Urzędu Gminy Bodzanów. Sprzęt ten jest składnikiem majątku obrony cywilnej
i służy do sprawdzania poziomu promieniowania.
6 czerwca miało miejsce ćwiczenie pk. RENEGADE-SAREX-17/I w
ramach którego na terenie 14 gmin dokonano głośnej próby syren alarmowych
w ramach wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.
Ćwiczenie zostało przeprowadzone pod nadzorem Dowództwa Operacyjnego
Rodzajów Sił Zbrojnych.
19 maja w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Mazowsze w
Soczewce, gm. Nowy Duninów, odbyło się uroczyste wręczenie czeków dla
jednostek OSP z Powiatu Płockiego, które otrzymały wsparcie finansowe z
programu pilotażowego Starostwa Powiatowego w Płocku. Z terenu działania
Oddziału Gminnego ZOSP RP programem objęte zostały jednostki OSP z
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Bodzanowa oraz Kanigowa, które otrzymały dodatkowe środki finansowe w
wysokości: Bodzanów 5000,00 i Nowe Kanigowo 5000,00 zł
Pozostałe
Ze względu na to, że drewniane stoiska wystawowe (stragany) były
bardzo zużyte i wyeksploatowane, wykonaliśmy 17 szt. nowych stoiskstraganów, które będą używane w czasie imprez i uroczystości gminnych, po raz
pierwszy użyto ich podczas minionego XIII Jarmarku Norbertańskiego 2017.
Do budowy stoisk użyliśmy drewna z własnych zasobów, usuwanego zgodnie z
otrzymywanymi decyzjami, gromadzonego od początku 2015 r.
Ponadto odnowiliśmy miejsce zwane „kamiennym kręgiem”
doprowadzając je do użytku, zamontowaliśmy dodatkowo oświetlenie i
ustawiliśmy ławki. Aktualnie pracujemy na odnowieniem placu przy GCI,
kanału i górki saneczkowej.
/-/ Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW
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