Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 31 stycznia do 23 lutego 2018 r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy.

Uchwały podjęte na XLII 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:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata
2018 -2033,
- zmieniającą Uchwałę Budżetową Nr 257/XLI/2017 na rok 2018,
- 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 lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania,
- w sprawie zmiany nazwy treści Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia,
a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego,
- w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkół prowadzonych przez gminę Bodzanów oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
- w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Bodzanów,
- w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Bodzanów oraz nadania jej
Statutu,
- w sprawie zmiany Wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy
Bodzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 – 2026 przyjętego
do realizacji uchwałą Nr 185/XXIX/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30
listopada 2016 r.,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości,
oznaczonej nr ewidencji geodezyjnej 68 w miejscowości Wiciejewo (obręb
geodezyjny Wiciejewo), stanowiącej własność Gminy Bodzanów,
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- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości,
oznaczonej nr ewidencji geodezyjnej 71 w miejscowości Wiciejewo (obręb
geodezyjny Wiciejewo), stanowiącej własność Gminy Bodzanów,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości,
oznaczonej nr ewidencji geodezyjnej 72 w miejscowości Wiciejewo (obręb
geodezyjny Wiciejewo), stanowiącej własność Gminy Bodzanów,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości,
oznaczonej nr ewidencji geodezyjnej 74 w miejscowości Wiciejewo (obręb
geodezyjny Wiciejewo), stanowiącej własność Gminy Bodzanów,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości,
oznaczonej nr ewidencji geodezyjnej 81 w miejscowości Wiciejewo (obręb
geodezyjny Wiciejewo), stanowiącej własność Gminy Bodzanów,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości,
oznaczonej nr ewidencji geodezyjnej 76/6 w miejscowości Chodkowo - Działki
(obręb geodezyjny Chodkowo), stanowiącej własność Gminy Bodzanów,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy
Bodzanów na lata 2017 – 2020,
- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bodzanów na lata 2017 – 2027.

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.
II.
Sposób prowadzenia inwestycji.
z zakresu infrastruktury drogowej:
• rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę na
utwardzenie kruszywem kamiennym drogi Wykowo – Białobrzegi – ul. Długa
i poboczy w ul. Białobrzeskiej w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg
gminnych na terenie gminy Bodzanów: Wykowo-Białobrzegi i droga nr
290201W odcinek Białobrzegi- droga krajowa nr 62”.
Wykonawcą zadania jest Firma Roboty ziemne i drogowe Andrzej Kryjak z
siedzibą w Stanowie za kwotę 297 028,52 zł. Planowany termin realizacji do
31.05.2018 roku. Nadzór nad robotami sprawować będzie Firma BUD-JACK,
Jacek Kłudkowski z siedzibą w Płocku za kwotę brutto 5940,57 zł
• wyłoniono wykonawcę dostawy żwiru w ilości 3 tys. ton. Umowę zawarto z
firmą PETER-GUM s. c. z siedzibą w Płocku za kwotę brutto 50 850,00 zł,
przy cenie 16,95zł/t. Dostawa realizowana będzie sukcesywnie z terminem
zakończenia 30.09.2018 r.
• wyłoniono wykonawcę dostawy kruszywa kamiennego – dolomit w ilości
1250 ton. Umowę zawarto z firmą MAR –POL Marcin Różanowski z
siedzibą w Brudzeniu Dużym za kwotę brutto 98 400,00zł, przy cenie 78,72
zł/t. Dostawa realizowana będzie sukcesywnie z terminem zakończenia
30.09.2018 r.
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• oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu złożonego wniosku o dotację ze
środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i
modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla zadania
„Przebudowa drogi gminnej: dr 290220W- Stanowo-dr 290219W w m.
Stanowo”. Szacunkowa wartość zadania to 1.005.423,60 złotych, wysokość
dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.
• W trakcie przygotowania są postępowania dotyczące wyboru wykonawcy na
opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 290211W w m. Mąkolin
Kolonia, drogi w m. Pepłowo (dz. o nr ewid. 125, 137) oraz drogi relacji
Bodzanów- Krawieczyn.
z zakresu gospodarski wodno-ściekowej:
• Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty na Rozbudowę mechaniczno
– biologicznej oczyszczalni ścieków w Bodzanowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Bodzanów".
W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Gutkowski, Gutkowski Jan z siedzibą
w Lesznie za cenę brutto 4 095 000,00 zł. Wykonawca został wezwany do
złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uwzględniając termin
związania ofertą termin zawarcia umowy planowany jest do
12.03.br.
Przygotowane zostały dokumenty do ogłoszenia przetargu na wybór
inspektora nadzoru do ww. przedsięwzięcia.
• 7 lutego br. rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.
Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Gminy Bodzanów". Prace budowlane prowadzone są w ulicy Długiej i
Wschodniej. Nadzór inwestorski nad robotami sprawuje Firma WEGA s. c.
T i J Strzeleccy z siedzibą w Płocku.
z zakresu obiektów użyteczności publicznej:
• trwa realizacja zadania „Modernizacja i dostosowanie budynku Zespołu
Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie do przepisów p. poż.”. Prace
prowadzone są poza godzinami funkcjonowania szkoły, planowany termin
zakończenia 30.03.2018 r.
• oczekujemy na ocenę wniosków złożonych o dofinansowanie z
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 na
realizację zadań dla sołectwa Mąkolin i Nowe Miszewo.
• Złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie parku w
centrum miejscowości Nowe Miszewo” w ramach „Programu rozwoju małej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym –
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Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2018”. W ramach zadania
planowane jest wybudowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej siłowni plenerowej oraz strefy relaksu. Wysokość możliwego
dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.
• Przygotowywane są dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie
zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Nowe Miszewo – ul.
Pałacowa” w ramach operacji Kształtowanie przestrzeni publicznej objętego
PROW 2014-2020. Oczekujemy na ogłoszenie terminu naboru wniosków.
• Aktualizowana jest dokumentacja zadania pn.„Przebudowa świetlicy
wiejskiej w m. Kępa Polska” w zakresie dostosowania do uzyskania oceny
umożliwiającej uzyskanie dofinansowania z operacji „Inwestycje w obiekty
pełniące funkcje kulturalne” objęte PROW 2014-2020. Oczekujemy na
ogłoszenie terminu naboru wniosków.
• Kompletowane są dokumenty do aplikowania o środki z Ministerstwa Sportu
i Turystyki na „Budowę hali widowiskowo-sportowej i łącznika w m.
Chodkowo-Działki” w ramach programu „Sportowa Polska – Program
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Wnioski inwestycyjne wskazane
w decyzji nr 16 Ministra Spotu i Turystyki mogą być składane w terminie 0131.03.2018 rok. Możliwość uzyskania dofinansowania dla zadania wynosi do
70% wydatków kwalifikowanych
III. Bieżąca działalność.
- 30 i 31 stycznia br. została wydana żywność pozyskana z Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej. Wydano art. 1,3 tony żywności dla 935 osób.
- 9 lutego br. odbyło się spotkanie informacyjne z sołtysami gminy Bodzanów,
przy tej okazji zostały także przekazane decyzje o wymiarze podatku na 2018
rok.
- 9 lutego br. odbyło się podpisanie aktu notarialnego darowizny na rzecz
gminy od powiatu płockiego działki 79/1 w Nowym Miszewie, o pow. 0,3590
ha
- 14 lutego br. wszczęta została procedura przetargowa na sprzedaż niżej
wymienionych niezabudowanych działek stanowiących własność Gminy:
1. w Stanowie – działki o numerach 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 45/10, 45/11,
45/12, 45/13, 45/14,
2. w Leksynie – działki o numerach 39/1 i 41,
3. w Wiciejewie – działki o numerach 19, 68, 8,1, 71, 72, 74,
4. w Mąkolinie - działki o numerach 114/18 i 114/23,
5. w Reczynie - działka nr 256/1,
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6.w Chodkowie - działka 76/6.
- zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy prowadzący
sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani byli do złożenia w terminie do
dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych
rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz wniesienia raty
opłaty za korzystanie z tych zezwoleń w 2017 r. – przyjęto 33 oświadczenia o
wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2017 r. Zgodnie ze złożonymi
oświadczeniami przedsiębiorcy dokonali opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na łączną wartość – 51 658,41 zł.
- rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań z zakresu tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku. W odpowiednim
czasie wpłynęły trzy oferty: Ludowego Klubu Sportowego ,,Huragan”
z Bodzanowa, Ludowego Klubu Sportowego ,,Relax” z Miszewa Murowanego
i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - Klubu Sportowego Sparta Miszewo
z Nowego Miszewa. Udzielono dotacji w następujących wysokościach:
- Ludowy Klub Sportowy ,,Huragan” z Bodzanowa – 55 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy ,,Relax” z Miszewa Murowanego – 20 000,00 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Klub Sportowy Sparta Miszewo z Nowego
Miszewa – 5000,00 zł.
- 12 lutego br. w Dziennym Domu Senior + w Stanowie, odbyło się spotkanie
integracyjne dla emerytów z kół w Bodzanowie i Miszewie oraz uczestników,
połączone z zabawą ostatkową.
- 15 lutego br. dla szkół, przedszkoli oraz emerytów z kół w Miszewie
i Bodzanowie rozdysponowano 10 ton jabłek dystrybuowanych przez Agencję
Rynku Rolnego.
- 16 lutego br. w Sali im. Polskiej Organizacji Zbrojnej Urzędu Gminy
Bodzanów miał miejsce Pierwszy Zjazd Wyborczy Ligi Ochrony Przyrody
Oddział w Bodzanowie.
Pierwszym punktem spotkania było wręczenie przez Zbigniewa Suchodolskiego
Prezesa Zarządu Ligi Ochrony Przyrody Okręg w Płocku nowym członkom
LOP Oddział w Bodzanowie legitymacji. Grono członków wzbogaciło się nie
tylko o nauczycieli i pracowników administracji, pracujących w placówkach
oświatowych z terenu gminy Bodzanów, ale również dołączyli do nas
członkowie Koła Łowieckiego „Wisła” w Płocku oraz Koła Wędkarskiego w
Bodzanowie. Koło liczy 28 osób. W skład zarządu wchodzą Prezes Marzena
Janowska, Wiceprezes Beata Chojnacka, sekretarz Marzena Antczak, skarbnik
Renata Jóźwiak i członkowie Arleta Iwańska, Maciej Łukasiewicz, Beata
Jankowska.
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- Powiatowy Lekarz Weterynarii Jacek Gruszczyński, kończy swoje
urzędowanie na tym stanowisku i za moim pośrednictwem prosił o
podziękowanie Samorządowi Gminy Bodzanów, Sołtysom Gminy Bodzanów,
pracownikom Urzędu – za wieloletnią dobrą współpracę.
Gospodarka komunalna
Wodociągi i kanalizacja
W ramach prac konserwacyjnych przystąpiliśmy do kompleksowego
czyszczenia i dezynfekcji urządzeń zainstalowanych w budynku i na terenie
stacji uzdatniania wody w Leksynie. W pierwszej kolejności wykonaliśmy
mycie i dezynfekcję zbiornika wody pitnej nr 2 oraz dezynfekcję i pompowanie
studni głębinowej nr 1. Na chwilę obecną czekamy na pobór wody z urządzeń,
w których zostały wykonane ww. zabiegi w celu dopuszczenia ich do regularnej
pracy. Po otrzymaniu pozytywnych wyników mikrobiologicznych przystąpimy
do dalszej realizacji mycia, czyszczenia i dezynfekcji pozostałych urządzeń tj.
zbiornika nr 1 i studni głębinowej nr 2.
Równolegle przygotowujemy się do przeprowadzenia podobnych czynności w
SUW w Reczynie.
W związku z awarią pompy głębinowej w studni nr 2 na terenie stacji
uzdatniania wody w Reczynie zakupiliśmy nową pompę firmy HYDRO
VACUUM za kwotę 5.440 zł/netto. Prace montażowe zostaną wykonane we
własnym zakresie ze szczególnym zachowaniem zasad BHP. Po wykonanej
dezynfekcji studni oraz po dokonaniu poboru wody w celu zbadania jej pod
względem mikrobiologicznym, po otrzymaniu wyników dokonamy włączenia
studni w system pompowania.
W odniesieniu do grudniowego zakupu łopatek grafitowych do
wszystkich trzech dmuchaw usytuowanych w oczyszczalni ścieków w
Bodzanowie informuję, że 05.02.2018r. odbył się szczegółowy przegląd ww.
urządzeń wraz z wymianą łopatek.
W związku z trudnościami w osiągnięciu odpowiedniego poziomu
sedymentacji osadu czynnego w oczyszczalni ścieków w Bodzanowie zmuszeni
byliśmy po raz kolejny do wywiezienia przez uprawnioną firmę osadu
nadmiernego. Firmą wywozową była „Ziemia Polska” Sp. z o.o. Ożarów
Mazowiecki, z którą mamy również podpisaną umowę na odbiór
i zagospodarowanie odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków w
wyniku procesów technologicznych na rok 2018.
Poza tym w ramach prac utrzymania sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych na bieżąco wykonywane są naprawy sieci, przyłączy
wodociągowych i hydrantów p. poż. na terenie całej Gminy.
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Utrzymanie czystości i porządku
W styczniu br. została zorganizowana mobilna zbiórka mebli i odpadów
wielkogabarytowych. Mieszkańcy w ramach opłaty za odpady komunalne mieli
możliwość wystawienia mebli i odpadów wielkogabarytowych przed posesję,
których odbioru dokonała firma Remondis.
W marcu br. organizowana będzie mobilna zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego wśród mieszkańców objętych systemem
gospodarowania odpadami , którzy do 06.03.2018 roku dokonają zgłoszenia
ilości i rodzaju odpadów. Informacja na ten temat została umieszczona na
stronie internetowej UG.
Mieszkańcy , którzy nie dopełniają obowiązku składania korekt deklaracji
mających wpływ na ustalenie wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na bieżąco wzywani są do ich uzupełnienia.
Na bieżąco reagujemy również na tzw. ,,dzikie’’ wysypiska odpadów ,
które niestety są nadal lokalizowane na naszym terenie. Na wszystkie zgłoszenia
reagujemy, zobowiązując właścicieli działek na których znajdują się odpady do
ich uprzątnięcia w wyznaczonych terminach.
Gospodarka mieszkaniowa
Ogłoszone zostało postępowanie na zakup artykułów malarskich na potrzeby
prac wykonywanych przez pracowników Urzędu Gminy. Planujemy w
bieżącym roku wykonać remont klatki schodowej w budynku komunalnym w
Bodzanowie przy ul. Poniatowskiego 14 oraz kolejnego lokalu w budynku
komunalnym w Mąkolinie 38.
Zakupiliśmy pellet na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych w
Chodkowie Działkach przy ulicy Miodowej 17 i Stanowie 61, budynku
administracyjnego Urzędu Gminy oraz szkół w Nowym Miszewie w łącznej
ilości 48,3 t.
Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku w
najbliższym czasie musimy wykonać rozbiórkę budynku komunalnego w
Bodzanowie przy ulicy Kilińskiego 2. Podobną decyzję otrzymaliśmy również
na rozbiórkę budynku mieszkalnego w Białobrzegach (po dawnej szkole), w
którym Gmina posiada jeden lokal. Trwają rozmowy z innymi właścicielami
lokali, co do sposobu i terminu wykonania rozbiórki w tych i przyległych
budynkach.
Drogi
Na bieżąco 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.
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W razie konieczności odśnieżamy drogi oraz zwalczamy na nich śliskość.
Wykorzystujemy w tym celu mieszankę piasku z solą. Od początku sezonu
zimowego do tej pory zużyliśmy ok. 250 ton w/w mieszanki. Nadal mamy
zgromadzone około 80 ton mieszanki. W przypadku konieczności zakupu
dodatkowych ilości piasku mamy podpisaną umowę na ewentualne pilne
dostawy tego kruszywa.
Sporządziliśmy i przekazaliśmy również specyfikację techniczną do
postępowania na zakup benzyny do wykonywania bieżących prac na drogach
przy pomocy kos i pił spalinowych.
Przeprowadziliśmy inwentaryzację posiadanych znaków drogowych i
przygotowujemy dokumentację do postępowania na zakup znaków do
uzupełnienia oraz znaków nowych niezbędnych do zamontowania według
zaprojektowanych i zatwierdzonych w 2017 r. organizacji ruchu na terenie
Gminy.
W kwietniu br. planujemy przeprowadzić okresowe przeglądy budowlane
mostów i dróg na terenie całej Gminy.
Fundusz Sołecki
Wyłoniono dostawcę kruszywa naturalnego łamanego typu dolomit.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mar-Pol Marcin Różanowski z siedzibą
w m. Rokicie.
Aktualnie opracowywane są dane do realizacji kolejnych zadań wykonywanych
w ramach funduszu soleckiego 2018;
- remont chodników przy drodze gminnej w m. Bodzanów.
- remont chodnika na ul. Polnej w m. Chodkowo Działki
- remont chodnika przy drodze gminnej na ul. Wiosennej w m. Nowe Miszewo
- wymiana uszkodzonych przepustów drogowych wraz z udrożnieniem rowów
- wymiana uszkodzonego przepustu pod droga gminną w m. Kłaczkowo
- zakup koryt betonowych odwadniających.
- wymiana uszkodzonych przepustów przy drodze gminnej w m. Miszewo
Murowane.
Bezpieczeństwo i OSP
1 lutego 2018 roku odbyło się zebranie Zarządu Gminnego OSP, podczas
którego omówione zostały najważniejsze kwestie dotyczące działalności OSP w
2018 roku. Natomiast w poszczególnych jednostkach OSP z terenu gminy
trwają zebrania sprawozdawcze za rok 2017, które zakończą się 10 marca br.
8 lutego 2018 roku gminna komisja dokonała comiesięcznej kontroli
terenów w Gminie Bodzanów bezpośrednio narażonych na wystąpienie
podtopień lub powodzi, w związku z regularnymi opadami atmosferycznymi,
jakie utrzymywały się w minionym oraz obecnym roku, a także ze względu na
prawdopodobny wzrost stanu wód w okresie wczesnowiosennym. Komisja
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stwierdziła, że obecnie nie istnieje zagrożenie podtopieniami oraz powodzią,
natomiast stany wód nie ulegają dużym wahaniom.
Od 14 do 16 lutego 2018 roku odbyła się kwalifikacja wojskowa osób z
terenu Gminy Bodzanów. Obejmowała ona 53 mężczyzn z rocznika
podstawowego (1999), 1 mężczyznę z rocznika starszego oraz 4 kobiety.

WÓJT GMINY BODZANÓW
/-/ Jerzy Staniszewski
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