Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 18 października do 30 listopada 2018r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy.

Uchwały podjęte na LI sesji – VII kadencji i I sesji - VIII kadencji zostały
przedłożone Wojewodzie Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia
oraz według właściwości do RIO w Płocku, są to następujące uchwały:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów
na lata 2018 - 2033,
- zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 257/XLI/2017 na rok 2018,
- w sprawie zmiany uchwały nr 27/V/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia
20 lutego 2015 r. w sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego,
od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych,
- w sprawie nabycia na własność Gminy Bodzanów działek gruntu
oznaczonych numerami ewidencji geodezyjnej 694 i 335/1 we wsi
Wykowo, gm. Słupno,
- w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Bodzanów działek
w miejscowości Pepłowo, gm. Bodzanów,
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
- w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu
i Finansów,
- w sprawie powołania składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu
i Finansów,
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty,
Zdrowia
i Spraw Socjalnych,
- w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty,
Zdrowia
i Spraw Socjalnych,
- w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju i Działalności
Gospodarczej.
- w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju i Działalności
Gospodarczej,
- w sprawie powołania Komisji Statutowej,
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- w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla
Radnych Gminy Bodzanów,
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bodzanów.
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.
II.
Sposób prowadzenia inwestycji.
z zakresu gospodarski wodno-ściekowej:
• Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym nadal prowadzone są prace
przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo,
Chodkowo Działki oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w Bodzanowie.
• Wykonano dokumentację projektową dla zadania „Wykonanie dokumentacji
projektowej w ramach zadania budowa wodociągu PE Ø 90 na dł. ok 250 mb
w m. Niesłuchowo (działki o nr ewid. 243/5, 243/6, 250)”. Dokumentację
projektową wykonała Firma WEGA s. c. z Płocka za kwotę 1220 zł.
z zakresu infrastruktury drogowej:
• Zakończono i rozliczono inwestycję związaną z „Przebudową drogi gminnej:
dr 290220W – Stanowo – dr 290219W w m. Stanowo”. Wykonawcą robót
była Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z Kutna, która
wykonała roboty za kwotę 917.997,98 zł. Zadanie otrzymało dotację ze
środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 000 zł.
• Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 290212W w m. Mąkolin Kolonia”.
Przedmiot umowy wykonuje Firma Usługi Projektowe Drogowe Franciszek
Rytwiński z Płocka za kwotę 73 800 zł.
z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej:
• Wykonano siłownię zewnętrzną w Nowym Miszewie w ramach zadania
„Zagospodarowanie parku w centrum m. Nowe Miszewo”. Inwestycja
otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach
programu OSA 2018 na kwotę 22 086 zł. Całkowita wartość zadania wynosi
44 500 zł.
• Pomimo trzykrotnie wznawianych postępowań na wyłonienie wykonawcy
zadania „Wykonanie monitoringu w parku zieleni w m. Nowe Miszewo” i
wnioskowania o sporządzenie aneksu celem przesunięcia terminu
wydatkowania dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w
ramach MIAS MAZOWSZE 2018 w kwocie 10 000 zł, Gmina nie zdołała
wyłonić wykonawcy robót, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Gmina
musiała zrezygnować z otrzymanej dotacji. Nie mieliśmy wpływu na wyniki
postępowań i sytuację na rynku dla przedmiotowego zadania. Zaistniało
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ryzyko niewykorzystania środków dotacji z powodu okoliczności, na które
Beneficjent nie ma wpływu.
• Złożony wniosek o dofinansowanie zadania: „Budowa chodnika przy drodze
gminnej w m. Nowe Miszewo - ul. Pałacowa” w ramach PROW na lata
2014-2020 nie otrzymał dofinansowania, gdyż nie mieści się w 150% limitu
środków przewidzianych na dany typ operacji dla woj. mazowieckiego.
Wobec powyższego gmina będzie się odwoływała od tej decyzji.
z zakresu obiektów użyteczności publicznej:
• W dniach 4.09-28.11.2018 r. odbył się Audyt Środków Publicznych ze strony
Ministerstwa Finansów na projekcie partnerskim pn.: „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmina
Związku Gmin Regionu Płockiego” (dot. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Bodzanowie) dofinansowanego z UE. Kontrola nie wykazała
nieprawidłowości.
• 10 grudnia br. zostaną zakończone prace na zadaniu „Remont budynku
strażnicy OSP Kanigowo” dofinansowanego ze środków Województwa
Mazowieckiego - „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018”. Wartość
dotacji wynosi ponad 23 000 zł.
• Złożony wniosek o dofinansowanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.
Kępa Polska” w ramach PROW 2014-2020 przeszedł etap oceny formalnej i
został przekazany do oceny merytorycznej.
z zakresu wymiany urządzeń grzewczych:
• Złożony wniosek aplikacyjnych dla zadania „Wymiana urządzeń grzewczych
w Gminie Bodzanów” w ramach RPO WM został zweryfikowany pozytywnie
na etapie oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.
Opracowywanie dokumentacji projektowej dla planowanych zadań: do
oceny merytorycznej
• Dnia 25.10.br podpisałem umowę z Biurem Projektowym ,,ARS
COMMENTI’’ Albert Czylewicz z Płocka na kwotę 25 tys. zł. na
opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz ze zmianą
sposobu użytkowania budynku pompowni w m. Bodzanów.
• Dnia 5.11.br. podpisałem umowę z firmą PD PROJEKT Piotr Doiczman
Płocka na kwotę 3950 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania „Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w m. Białobrzegi na
działce gminnej nr 118/18”.
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III.

Bieżąca działalność.

- 27 listopada 2018 r. podpisałem zarządzenie nr 124/2018, w którym ustaliłem
terminy zebrań wiejskich wyborczych. Zgodnie z obowiązującymi statutami
sołectw, wybory sołtysów i rad sołeckich powinny odbyć się w ciągu trzech
miesięcy od dnia wyboru rady gminy, czyli najpóźniej do 21 stycznia 2019 r.
ostatnie zebrania wiejskie wyborcze odbędą się 11 stycznia 2019 r.
- 9 listopada 2018 r. miałem zaszczyt uczestniczyć w Mszy Świętej w Kościele
pw. Wszystkich Świętych w Nowym Miszewie, podczas której odbył się
ceremoniał poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej im. Obrońców
Ojczyzny w Nowym Miszewie. Następnie przy tejże szkole została odsłonięta
replika tablicy pamiątkowej, poświęconej Bohaterom Ziemi Miszewskiej
poległym w latach 1918 – 1920. Zwieńczeniem uroczystości był wieczór
poetycko – muzyczny „W Hołdzie Obrońcom Ojczyzny” oraz występ polskiego
wokalisty Marka Piekarczyka.
- 11 listopada 2018 r. odbyły się główne obchody 100 rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Wspólnie z radnymi, harcerzami,
przedstawicielami szkół, stowarzyszeń, jednostek OSP i mieszkańcami naszej
gminy, godnie i uroczyście obchodziliśmy to święto. Rozpoczęliśmy wspólnym
odśpiewaniem hymnu państwowego w ramach akcji: „Niepodległa do hymnu!”
o godz. 12.00. Następnie odbyła się uroczysta Msza święta w Kościele pod
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bodzanowie. Po mszy
oprawę słowno – muzyczną przedstawili uczniowie Zespołu Placówek
Oświatowych w Bodzanowie oraz Publicznego Gimnazjum im. POZ w
Bodzanowie. Punktem kulminacyjnym uroczystości było odsłonięcie tablicy
upamiętniającej poległych w walkach o umocnienie granic Polski w latach 1918
– 1920 oraz złożenie kwiatów na Pomniku Niepodległości w Bodzanowie.
- 16 listopada 2018 r. w Dziennym Domu „Senior+ w Stanowie odbyło się
spotkanie z okazji Dnia Seniora, w którym uczestniczyli również emeryci z Kół
Emerytów w Miszewie i Bodzanowie.
- 27 i 28 listopada 2018 r. została wydana żywność w ilości ok. 8 ton, która
została pozyskana z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
- Gminne Centrum Kultury i Sportu zorganizowało spotkanie promujące
kalendarz Gminy Bodzanów na rok 2019, podczas którego zostały wręczone
nagrody i wyróżnienia dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym pn.
„Jaki znak Twój? ORZEŁ BIAŁY”.
- GCKiS nadzoruje działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gminie
Bodzanów. Osoby starsze w Bodzanowie oraz w Miszewie uczestniczą w
różnorakich zajęciach, których głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z
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wszelkich dziedzin życia. Żeby rozszerzyć wachlarz zajęć, grupa studentów z
Bodzanowa, przygotowała wniosek aplikacyjny do Radomskiego Centrum
Przedsiębiorczości. W ramach Bonu Społecznego otrzymała 1850 zł dotacji na
dodatkowe zajęcia praktyczne; warsztaty ceramiczne, florystyczne oraz
tworzenie biżuterii i ozdób z filcu. Grupa studentów z Miszewa również
skorzystała z takiego wsparcia, dotację przeznaczyła na realizację projektu pn.
”Kuchnia staropolska i regionalna w życiu i literaturze”.
- zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy prowadzący
sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do dnia 30 września dokonali
opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
łączną kwotę - 24 397,29zł,
- wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży na łączną kwotę - 1 527,54 zł.,
- łącznie od 1 stycznia do 26 listopada 2018 r. z tytułu opłaty za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło - 114 948,29 zł.,
- na wniosek przedsiębiorcy wygaszono 3 zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Gospodarka komunalna
Wodociągi i kanalizacja
W listopadzie br. zleciliśmy wykonanie poboru wody z punktów na sieci
wodociągowej w ramach monitoringu przeglądowego. W październiku br.
przekazaliśmy ustabilizowane komunalne osady ściekowe z oczyszczalni
ścieków w Bodzanowie w ramach obowiązującej umowy z firmą Ziemia Polska
z Ożarowa Mazowieckiego. Dokonaliśmy również poboru ścieków
z oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie, wyniki badań nie wykazały
przekroczeń parametrów określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
Na bieżąco wykonywane są prace polegające na usuwaniu awarii
hydrantów oraz sieci i przyłączach wodociągowych jak również przyłączy
kanalizacyjnych na terenie Gminy Bodzanów.
Gospodarka Mieszkaniowa
Zakończyliśmy remont kominów w budynku komunalnym w Mąkolinie
38. Rozpoczęliśmy sezon grzewczy i uruchomiliśmy ogrzewanie w budynkach
komunalnych.
Drogi
Zgłosiliśmy na gwarancji poprawę nawierzchni remontowanych dróg
wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia w miejscowościach: Nowe
Miszewo ul. Długa, Parkowa i Kwiatowa, Miszewo Murowane ul. Starowiejska,
Ramutówko, Pepłowo. Remont wykonała firma Pana Różanowskiego. Zgodnie
z zatwierdzonymi w grudniu 2017 r. projektami stałej organizacji ruchu,
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ustawiliśmy na drogach gminnych znaki drogowe w miejscowościach: Nowe
Miszewo, Chodkowo-Działki, Reczyn i Cieśle.
Przygotowujemy się do zimowego utrzymania dróg. W ostatnim czasie
dokonaliśmy zakupu soli drogowej oraz piasku do posypywania dróg,
wykonaliśmy również przegląd sprzętu do zimowego utrzymania dróg.
Utrzymanie czystości i porządku
W związku z zakończonym etapem odbioru odpadów zawierających
azbest
od
mieszkańców
z
terenu
Gminy
Bodzanów
oraz
w nawiązaniu do podpisanych umów o dofinansowanie w formie dotacji,
przedłożyliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej rozliczenia rat dotacji w następujących wysokościach:
- tryb zwykły – 55.223,84 zł/brutto (eternit do demontażu 3,181 Mg oraz eternit
już zdemontowany przeznaczony tylko do odebrania i unieszkodliwienia
198,819 Mg),
- tryb nadzwyczajny – 6.123,60 zł/brutto (eternit zdemontowany przeznaczony
do odebrania i unieszkodliwienia 18 Mg).
Pracownicy prowadzą nieprzerwalnie prace porządkowe polegające na
zbiórce i wywożeniu nieczystości porzucanych w przydrożnych rowach,
przystankach autobusowych oraz podległych terenach na obszarze całej Gminy.
Rusza kolejna tura wystawiania upomnień dla mieszkańców, którzy
uchylają się od obowiązku systematycznego, comiesięcznego uiszczania opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Mieszkańcy, którzy nie dopełniają obowiązku składania korekt
deklaracji mających wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi są na bieżąco wzywani do ich uzupełnienia.
Fundusz Sołecki
W ramach realizacji zadań dokonano utwardzenia dróg:
- Krawieczyn na odcinku ok. 500 m.
- mieszanką żwirową w m. Białobrzegi na odcinku ok. 250 m.
- kruszywem betonowym oraz mieszanką żwirową w m. Archutówko na
odcinku ok. 100 m.
- kruszywem naturalnym – dolomit w m. Cieśle na odcinku ok. 250 m.
- kruszywem naturalnym – dolomit w m. Miszewo Murowane na odcinku ok.
150 m.
- kruszywem naturalnym – dolomit w m. Niesłuchowo na odcinku ok. 100 m.
Dostarczane są ostatnie partie materiałów: kruszywo naturalne – dolomit
oraz kruszywo betonowe na utwardzenie i remonty odcinków dróg w
poszczególnych sołectwach.
Gmina jest w trakcie realizacji zadania pn.” Budowa chodnika przy
drodze gminnej w m. Łętowo”. Najkorzystniejszą ofertę na dostawę materiału
złożyła Firma Albet z Płońska i materiał został już dostarczony.
Gmina jest w trakcie opracowywania zapytania ofertowego na zadanie
dotyczące zakupu koryt betonowych odwadniających w m. Miszewko.
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Bezpieczeństwo i OSP
W związku z odbywającym się ćwiczeniem RENEGADE/SAREX-18/II
w dniu 14 listopada 2018 r. zostały uruchomione syreny alarmowe wchodzące
w skład Powiatowego Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności. Na terenie
Gminy Bodzanów uruchomiono syreny znajdujące się w miejscowościach
Białobrzegi oraz Kępa Polska.
Dnia 20 listopada 2018 roku odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu
i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Sprzęt został zakupiony
za środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Płocku oraz z
dofinansowania pochodzącego z Funduszu Sprawiedliwości, których
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dzięki otrzymanym dotacjom
zakupiono między innymi umundurowanie koszarowe i galowe, wyposażenie
osobiste strażaków, przedmioty armatury pożarniczej oraz służące do ratowania
zdrowia i życia na miejscu pożarów, wypadków i innych zdarzeń.
Sprzęt i umundurowanie zostały przekazane jednostkom OSP
z Kanigowa, Bodzanowa, Niesłuchowa, Gromic i Wiciejewa.
10 grudnia 2018 r. zostanie uruchomiona linia autobusowa przez Białobrzegi,
którą będzie obsługiwała firma przewozowa MARQS.
Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW
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