Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 30 listopada do 28 grudnia 2017r.
I. Realizacja uchwał Rady Gminy.
Uchwały podjęte na XXXIX i XL 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 -2033,
2. uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 192/XXX/2016
na rok 2017,
3. uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 296/XLV/2014
z dnia 26.05.2014r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu,
4. uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na rok 2018,
5. uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości,
6. uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych w 2018 roku,
7. uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. kpr. Feliksa Ignacego
Grabowskiego w Bodzanowie wchodzącej w skład Zespołu
Placówek Oświatowych w Bodzanowie, w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego
w Bodzanowie wchodzącej w skład Zespołu Placówek
Oświatowych w Bodzanowie,
8. uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowym Miszewie wchodzącej
w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie,
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym Miszewie wchodzącej
w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie,
9. uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janiny Jóźwiak
w Cieślach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janiny Jóźwiak
w Cieślach,
10.uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Bodzanów,
11.uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości, oznaczonej

nr ewidencji geodezyjnej 63 usytuowanej w miejscowości Łętowo
(obręb geodezyjny Łętowo), stanowiącej własność Gminy
Bodzanów,
12.uchwała zmieniająca uchwałę nr 212/XXXV/2017 Rady Gminy
Bodzanów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzanów w 2017r.,
13.uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bodzanów na lata 2016
– 2023,
14.uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bodzanów na lata 2017 – 2033,
15.uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 192/XXX/2016
na rok 2017,
16.uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bodzanowie.
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.
II.

Sposób prowadzenia inwestycji.

z zakresu infrastruktury drogowej:
• Rozliczono dotację z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 290220W
Stanowo–Osmolinek”. Koszt całkowity inwestycji to kwota ok. 500 000 zł, z
czego dofinansowanie to 175 000 zł.
• Zakończono roboty budowlane związane z przebudową dróg w miejscowości
Cybulin, Karwowo Duchowne, Osmolinek. Łączny koszt inwestycji to kwota
rzędu 650 000 zł, gdzie wykonawcą robót była Firma PHU PRIMA Bogdan
Głuchowski. Kwota dofinansowania to 189 377 zł
• w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych aplikujemy o środki na przebudowę drogi gminnej: dr 290220WStanowo-dr.290219W w miejscowości Stanowo.
Wartość zadania to kwota 1 005 423,60 zł, z czego wnioskowana kwota
dofinansowania to 502 711,00 zł.
z zakresu gospodarski wodno-ściekowej:
• 13.12.2017 r. podpisano umowę, a 21.12.2017 r. przekazano plac budowy na
realizację robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo-Działki
realizowanej w ramach projektu pn.: „Kompleksowe uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bodzanów” dofinansowanego
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wykonawcą robót jest Lider Konsorcjum Hydropol z Gostynina. Wartość
zadania opiewa na kwotę ponad 10 940 900 zł, z czego dofinansowanie to
kwota ponad 5 700 000 złotych.
• 21.12.2017 r. ogłoszono przetarg na zadanie pn. Rozbudowa mechaniczno –
biologicznej oczyszczalni ścieków w Bodzanowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Bodzanów". Przedmiot zamówienia obejmuje
rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Bodzanów
o drugi ciąg technologiczny. Oczyszczalnia po przebudowie zwiększy
przepustowość, która wynosić będzie Qśrd=360m3/d. Otwarcie ofert
zaplanowano na dzień 08.01.2018 r.
z zakresu obiektów użyteczności publicznej:
• zakończono roboty budowlane na budynkach placówek oświatowych w
Bodzanowie związane z termomodernizacją obiektów użyteczności
publicznej w gminie Bodzanów zrealizowanej w partnerstwie ze ZGRP.
• Otrzymano zwrot dotacji w kwocie 370 384,90 zł z Mechanizmu
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla zakończonej
inwestycji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Nowym
Miszewie.
• Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ złożyło wniosek aplikacyjny
do LGD w ramach małych grantów na zagospodarowanie parku w centrum
miejscowości Chodkowo (siłownia pod chmurką) objętego PROW 20142020. Wartość projektu to 68 447 zł, dofinansowanie to kwota 42 500 zł.
• Przygotowywane są
dwa wnioski do Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018. W ramach naboru można starać się o
środki na zadania wspierające fundusz sołecki. Kwota przyznanej pomocy
nie może przekroczyć 10 000 zł oraz 50 % kosztów zadania. Podczas
zebrania z sołtysami wytypowano dwie wsie z naszej gminy dla których
zostanie złożony wniosek, a jest to Mąkolin i Nowe Miszewo.
• Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku ramach PROW 20142020 na remont świetlicy wiejskiej w Kępie Polskiej.
• Przygotowane są dokumenty do złożenia wniosku aplikacyjnego na budowę
hali sportowej w Bodzanowie. W ramach zadania przewiduje się budowę
hali sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym i
pomieszczeniami technicznymi. Na dofinansowanie zadania zostanie
złożony
wniosek
o
pozyskanie
środków
pochodzących
z budżetu państwa tj. Ministerstwa Sportu i Turystyki.

• Fundacja Osób Wykluczonych „Oblicza życia” z Płocka, która zamierzała
zagospodarować budynek po byłej szkole w Łętowie, odstąpiła od tego
projektu.

w ramach bezpieczeństwa publicznego:
•

Zakupiono samochód w ramach zadania pn. „Zakup samochodu do
przewozu osób niepełnosprawnych”. Na kwotę 269 985 zł. Wykonawcą
usługi jest Firma TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O.O. z
Warszawy. Dla Powyższego zadania gmina Bodzanów otrzymała
dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 190 700 zł

w ramach dokumentów strategicznych:
• 21.12.br firma EKO BIZNES złożyła uzgodniony projekt Programu
Ochrony Środowiska, który został przedłożony pod obrady dzisiejszej sesji
Rady Gminy.
• 21.12.br. zakończono opracowanie i przekazano do uzgodnienia do
konserwatora zabytków Gminny Program Opieki nad zabytkami
• projekt „Strategii Rozwoju Gminy na lata 2017-2027” jest w trakcje
opiniowania przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
III.

Bieżąca działalność.

- 8 grudnia odbyły się konsultacje z mieszkańcami wsi Białobrzegi w sprawie
zniesienia nazwy wsi Budy Borowickie i włączenia jej do wsi Białobrzegi. W
konsultacjach uczestniczyło 9 spośród 392 osób uprawnionych do głosowania.
Wszystkie głosy były za zniesieniem nazwy wsi Budy Borowickie oraz
włączeniem jej do wsi Białobrzegi.
- 5 grudnia br. po raz kolejny obchodziliśmy w naszej gminie Dzień
Wolontariusza. Z tej okazji odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu. W
uroczystości udział wzięła młodzież zrzeszona w Centrum Wolontariatu przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, rodzice oraz emeryci z Koła
Emerytów w Miszewie jak również społeczność miejscowa. Spotkanie
uświetnił występ zespołu rockowego WARSZAŁ oraz występy młodzieży
gimnazjalnej .

- Młodzież z Centrum Wolontariatu przy GOPS w Bodzanowie w dniach 09 i
10 grudnia br. zorganizowała świąteczna zbiórkę żywności w placówkach
handlowych na terenie gminy. Podczas zbiórki zebrano 930 kg żywności, z
której przygotowano 14 paczek, głównie dla osób ubogich i samotnych.
- 7 i 8 grudnia br. była wydawana żywność pozyskana z Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej. Wydano ok. 1 tony żywności dla 871 osób.
- 20 grudnia br. w Domu Dziennego Pobytu Senior + w Stanowie, odbyło się
spotkanie wigilijne dla osób samotnych z terenu gminy oraz uczestników.
- W ramach akcji „Świąteczna paczka” na apel GOPS odpowiedziało
8 darczyńców, którzy ufundowali paczki dla rodzin z dziećmi. Uroczyste
wręczenie paczek nastąpiło 21 grudnia br.
- 13.12.br. podpisano akt notarialny z p. Jadwigą Maj w sprawie darowizny na
rzecz gminy działki budowlanej o nr ewid. geod. 461/1 o pow. 821m2 położonej
w miejscowości Bodzanów, przy ul. Kołłątaja 6.
- 13.12.br.podpisano akt notarialny z p. Bogdanem Śniegockim dot. nabycia
działek w m. Osmolinek pod poszerzenie drogi gminnej, w stronę przegrody
dolinowej.
- 19.12.2017 r., podpisano akty notarialne z mieszkańcami Karwowa
Duchownego, którzy przekazali darowizną część działek pod budowę drogi.
- Wydana została Gazeta Samorządowa Gminy Bodzanów – edycja grudzień
2017. Koszt składu, opracowania graficznego i druku to kwota 5 147,55 zł
brutto.
- 14 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu świątecznym w Domu Pomocy
Społecznej w Nowym Miszewie.
- 15 grudnia br. odbyłem spotkanie informacyjne, a zarazem świąteczne z
Sołtysami gminy Bodzanów.
- 18 grudnia br. wspólnie uczestniczyliśmy w spotkaniu świątecznym radnych,
pracowników
Urzędu
Gminy,
kierowników
gminnych
jednostek
organizacyjnych oraz księży parafii z terenu gminy Bodzanów.
- 19 grudnia br. uczestniczyłem w spotkaniu świątecznym w Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Bodzanowie raz w spotkaniu świątecznym z LKS
HURAGAN.

- 20 grudnia uczestniczyłem w kolędowaniu połączonym z kiermaszem
świątecznym, w Szkole Podstawowej w Bodzanowie.
- 20 grudnia odbyłem spotkanie informacyjne połączone ze spotkaniem
świątecznym z Zarządem Gminnym OSP.
- 21 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu świątecznym i kiermaszu w
Publicznym Gimnazjum w Bodzanowie.
- 23 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu świątecznym z Harcerzami ze Szkół w
Bodzanowie.

Gospodarka komunalna
Wodociągi i kanalizacja
W nawiązaniu do przeprowadzonego w październiku br. przeglądu
gwarancyjnego stacji uzdatniania wody w Stanowie informuję, że wykonano
wszystkie niezbędne prace jakie zostały zauważone i wpisane do protokołu z
przeglądu. W SUW w Stanowie awarii uległo urządzenie dozujące podchloryn
sodowy do wody uzdatnionej (naprawa pogwarancyjna). Firma Instalcompact
Service dokonała naprawy urządzenia, a koszt naprawy wraz z wymianą
niezbędnych materiałów eksploatacyjnych wyniósł 1.726,18 zł/brutto.
W związku z wystosowanym wezwaniem do zapłaty do głównego wykonawcy
robót modernizacyjnych stacji uzdatniania wody w Stanowie tj. firmy Bakart Sp.
z o. o. o zapłatę dobrowolnej kwoty w wysokości 62.873,11 zł z tyt. naprawy
wad i usunięcia usterek oraz brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony
Wykonawcy, w grudniu br. zwrócono się do Towarzystwa Ubezpieczeń Europa
S. A. do zapłaty kwoty 45 837,12 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy osiemset
trzydzieści siedem złotych, 12/100) wynikającej z gwarancji ubezpieczeniowej,
która zabezpieczała prawidłowe wykonanie umowy z dnia 10 czerwca 2014 r.
dot. modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanowo w ramach
projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Gminy Bodzanów”
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.
Parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne nie wykazują przekroczeń.
W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że wymagamy od mieszkańców
budujących przyłącza wody do swoich posesji, wykonania badań
mikrobiologicznych wody pobranej z przyłącza, tym samym przyszły
konsument ma pewność co do jakości wykonania przyłącza spożywanej wody.
W związku z planowaną kompleksową wymianą wodomierzy na stacjach
uzdatniania wody z terenu Gminy Bodzanów w grudniu bieżącego roku

dokonaliśmy zakupu wodomierzy, które w pierwszej kolejności będą
wymienione w instalacjach pompujących wodę ze studni głębinowych. Koszt
zakupu wyniósł 8 954,40 zł/brutto.
W związku z awarią pompy ściekowej w pompowni pośredniej na terenie
oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie dokonywana jest ekspertyza
z zakresu uszkodzeń, ich przyczyn oraz opłacalności ewentualnego zakupu lub
jej naprawy.
Zleciliśmy ponadto wykonanie przeglądów budowlanych budynków
oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody z terenu Gminy Bodzanów.
Zakupiliśmy łopatki grafitowe do wszystkich trzech dmuchaw w oczyszczalni
ścieków w Bodzanowie. Koszt zakupu 7 793,28 zł/brutto, uwzględniający 35 %
rabat od ceny katalogowej producenta w 2017 r.
W grudniu br. przeprowadzono zapytanie ofertowe dotyczące usługi
odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów
ściekowych, skratek oraz zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków w
Bodzanowie i Nowym Miszewie w 2018 r.”. Wykonawcą będzie firma Ziemia
Polska z Ożarowa Mazowieckiego.
Również w grudniu bieżącego roku przeprowadzono zapytanie na wykonanie
usługi laboratoryjnej na wykonywanie poboru i badań wody, ścieków,
ustabilizowanych
komunalnych
osadów
ściekowych
oraz
gazu
składowiskowego w 2018r. Wykonawcą prac będzie LABOTEST
Laboratorium Analiz Fizykochemicznych - Marek Kozicki z Torunia.
Poza tym w ramach prac utrzymania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na
bieżąco wykonywane są naprawy sieci i przyłączy wodociągowych oraz
hydrantów p.poż. na terenie całej Gminy.
Utrzymanie czystości i porządku
W listopadzie br. został opracowany i zaakceptowany nowy harmonogram
odbioru odpadów komunalnych na rok 2018. Harmonogram ten został
umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Bodzanów w zakładce
utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Bodzanów oraz dostarczony
mieszkańcom gminy podczas grudniowego odbioru odpadów przez firmę
Remondis.
4 grudnia 2017 roku została podpisana umowa z firmą Remondis na odbiór
niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych gdzie przedmiotem
zamówienia jest odbiór odpadów: z targowisk, z terenu gminy w ramach
utrzymania czystości i porządku, z budynku Urzędu Gminy, z budynku
komunalnego w Chodkowie Działkach ul. Miodowa, ze stacji uzdatniania wody
oraz z oczyszczalni ścieków.
Na początku grudnia zostały wystawione upomnienia osobom uchylającym się
od obowiązku uiszczania comiesięcznych opłat (od początku roku
wystawionych zostało blisko 631 upomnień do zapłaty).
Obecnie Firma Remondis dokonuje wymiany
pojemników w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bodzanowie na nowe,

kolorowe pojemniki do szczegółowego i selektywnego zbierania wybranych
frakcji.
Podpisaliśmy aneks z firmą Ulisses na opiekę serwisową programu Ulisses
Odpady oraz umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
W styczniu 2018 r. organizowana będzie mobilna zbiórka mebli i odpadów
wielkogabarytowych. Informacja na ten temat została przekazana mieszkańcom
w harmonogramie odbioru odpadów i na początku stycznia 2018 zostanie
umieszczona na stronie internetowej UG.
Gospodarka Mieszkaniowa
Na ukończeniu są prace związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku
komunalnym w Mąkolinie 38. 18.12.2017 r. została podpisana umowa najmu
na ten lokal z kolejną osoby z listy osób ubiegających się o przydział lokalu
mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Bodzanów.
Na ukończeniu są również prace remontowe związane z podwyższeniem
kominów na budynku komunalnym w Chodkowie ul. Górna 1. Prace te zostały
zlecone zgodnie z opinią Spółdzielni Usług Kominiarskich w Płocku.
20.12.2017 r. otrzymaliśmy z Nadzoru Budowlanego Decyzję zobowiązującą
Gminę Bodzanów oraz właścicieli pozostałych lokali mieszczących się w
budynku po byłej szkole w Białobrzegach, do dokonania jego rozbiórki wraz z
przynależnymi do lokali obiektami gospodarczymi oraz uporządkowania terenu
do 30 kwietnia 2018 r.
Zgodnie z zaleceniami PSP w Płocku wybudowaliśmy ścianę i zamontowaliśmy
drzwi przeciwpożarowe, w kotłowni w budynku szkoły w Nowym Kanigowie.
Dzięki temu kotłownia została oddzielona od składu opału i spełnia wymagania
podyktowane obowiązującymi przepisami.
Drogi
Na bieżąco usuwamy ubytki w nawierzchniach dróg utwardzonych.
W związku z otrzymaniem dotacji z miasta Płocka w wysokości 25 tys. zł na
naprawę dróg wykonany został remont części ul. Leśnej w Nowym Miszewie i
części tej ulicy w Miszewie Murowanym polegający na utwardzeniu
nawierzchni drogi naturalnym kruszywem łamanym na odcinku ok. 250m.
Wykonaliśmy również remont odcinka drogi w miejscowości Pepłowo, na który
także otrzymaliśmy dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 98 tys.
Wykonawca utwardził nawierzchnię drogi kruszywem naturalnym łamanym
typu dolomit na odcinku 1 km.
W dalszym ciągu dokonujemy wymiany uszkodzonych i nieczytelnych tabliczek
z nazwami ulic.
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Płocku zatwierdził projekty
organizacji ruchu na następujących drogach:
290299W Białobrzegi – ul. Wiślana
290201W - (Barcikowo-Zalesie) - granica gminy – Borowice – Białobrzegi
290266W Nowe Miszewo – ul. Długa

Cieśle – droga działki 123/3 i 263
Reczyn - Reczyn Nowy – droga krajowa nr 62
290253W Chodkowo Działki – ul. Miodowa
290208W Nowe Kanigowo –Wiciejewo
Organizacje zostały wykonane przez uprawnionego projektanta na zlecenie
Gminy Bodzanów. Nowe oznakowanie dróg z tym związane zostanie
wprowadzone w pierwszym półroczu 2018 r.
W grudniu br. zgodnie z zatwierdzonym projektem, zmianie uległo
oznakowanie na ulicy Miodowej w miejscowości Chodkowo Działki. Zmiana ta
związana jest z zamontowaniem na tej ulicy progów zwalniających, o które
wnioskowali mieszkańcy sołectwa Chodkowo Działki.
Zakończyliśmy prace geodezyjne związane z wznowieniem granic dróg na
terenie Gminy Bodzanów. W tym roku zakres wykonanych przez geodetę prac
obejmował kilka dróg, o których wznowienie również wnioskowali mieszkańcy.
Zadania realizowane na przełomie listopada i grudnia 2017 r. w ramach
Funduszu Sołeckiego
Na bieżąco wykonywano prace polegające na modernizacji i remoncie dróg
gminnych w poszczególnych sołectwach m in.: Cieślach, Borowicach,
Gromicach, Białobrzegach, Nowym Miszewie, Niesłuchowie, Mąkolinie oraz
Reczynie.
Zakończyły się są prace związane z utwardzeniem terenu przy świetlicy w m.
Pepłowo
Utwardzono teren przy świetlicy w m. Cieśle.
Rozpoczęto montaż sprzętu rekreacyjno – zabawowego z przeznaczeniem na
placu zabaw w m. Kępa Polska
Wykonano elementy ogrodzeniowe z przeznaczeniem dla sołectwa Borowice,
na ogrodzenie terenu świetlicy.
Zamontowano progi zwalniające wyspowe dla sołectwa Chodkowo Działki.
Dokonano zakupu krzeseł do świetlicy w Nowym Kanigowie.
Aktualnie kończymy prace związane z rozliczeniem Funduszu Sołeckiego
za 2017 r.
Bezpieczeństwo i OSP
W trakcie realizacji jest zakup umundurowania i sprzętu dla wskazanych
jednostek ze środków jakie zostały przyznane przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego.
Kwota ogólna dotacji wynosi 15 000 zł wyłącznie na wydatki bieżące
z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego, ubrań specjalnych
i ochronnych. Dwa tysiące złotych zostanie przeznaczone na przedmioty dla
OSP Kępa Polska, a 13 tysięcy złotych dla OSP Kanigowo.
18 grudnia 2017 roku w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku miało miejsce uroczyste przekazanie

samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie Polskiej, który do tej pory
służył jako karetka pogotowia.
Jest to pojazd marki Mercedes-Benz Sprinter wyprodukowany w 2005 roku. W
najbliższym czasie samochód zostanie przystosowany, by służyć jako lekki
samochód ratowniczo-gaśniczy i zastąpi wysłużony pojazd marki Żuk.
Pozostałe
1 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Bodzanowie odbyło się szkolenie dla
pracowników, którzy zajmują się odławianiem bezdomnych psów i innych
zwierząt. Świadectwo ukończenia kursu otrzymały 4 osoby, dzięki czemu
posiadają one uprawnienia do wykonywania wymienionych czynności.
Szkolenie przeprowadziła firma HSE BHP Security z Płocka.
12 grudnia 2017 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Bodzanów
a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „ZIMEX” na dostawę i montaż
fabrycznie nowego przedniego tuza do ciągnika Farmtrac za kwotę 11 050,32 zł
brutto oraz dostawę pługa odśnieżnego zawieszanego na przedni tuz za kwotę
13 801,83 zł brutto. Koszt całkowity zamówienia wyniósł 24 852,15 zł brutto.
Jest to kolejny zakup dokonany w ramach naprawy i modernizacji posiadanego
sprzętu oczywiście z myślą podnoszenia standardu naszych usług na rzecz
wszystkich mieszkańców Gminy Bodzanów.

/-/ Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW

