Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 28 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy.

Uchwały podjęte na XLI 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 2017 -2033,
- uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 192/XXX/2016
na rok 2017,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów
na lata 2018 -2033 z autopoprawką,
- w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Bodzanów na rok 2018,
- w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających
ławników do sądów powszechnych,
- w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru uzupełniającego ławnika
do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję lat 2016 – 2019,
- w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru uzupełniającego ławnika
do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku na kadencję lat 2016 – 2019,
- w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Bodzanów
na 2018 r.
- w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Bodzanów
na 2018 r.
- w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z wnioskiem o dokonanie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Budy
Borowickie oraz włączenia jej do wsi Białobrzegi,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia
osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
- w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa uznanego za pomnik
przyrody rosnącego w miejscowości Gąsewo,
- w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik
przyrody rosnącego w miejscowości Cieśle,
- w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Bodzanów
na lata 2017-2022.
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.
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II.
Sposób prowadzenia inwestycji
z zakresu infrastruktury drogowej:
• oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu złożonego wniosku o dotację ze
środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla
zadania „Przebudowa drogi gminnej: dr 290220W-Stanowo-dr 290219W
w miejscowości Stanowo”. Wartość zadania to 1 005 423,60 zł, z czego
wnioskowana kwota to 502 711,00 zł.
z zakresu gospodarski wodno-ściekowej:
• w związku z unieważnieniem poprzednich postępowań przetargowych (z
uwagi na wysokie ceny ofertowe przewyższające środki zabezpieczone w
budżecie gminy na zadanie) ponownie ogłoszono przetarg na Rozbudowę
mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Bodzanowie.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 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,
• wykonawca sieci kanalizacji sanitarnej m. Bodzanów, Chodkowo,
Chodkowo-Działki realizowanej w ramach projektu pn.: „Kompleksowe
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bodzanów”
jest na etapie organizowania zaplecza budowy. Na podstawie przedłożonych
dokumentów tj. atestów, aprobat, świadectw dopuszczających do stosowania
w budownictwie uzgodniono z nadzorem rodzaj materiałów przeznaczonych
do wbudowania. Jeśli warunki pogodowe nie pokrzyżują planów, pierwsze
roboty rozpoczną się na przełomie stycznia i lutego br. Oficjalne rozpoczęcie
inwestycji 7 lutego br. o godz. 12.00.
z zakresu obiektów użyteczności publicznej:
• wyłoniono wykonawcę realizacji zadania „Modernizacja i dostosowanie
budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie do przepisów
p. poż.”. Umowę podpisano z firmą HYDROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w
Gostyninie za kwotę brutto 66 814,54 zł. Planowany termin zakończenia
30.03.2018 r.
• złożono wnioski o środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
Mazowsze 2018 na realizację zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb
mieszkańców sołectwa Mąkolin i Nowe Miszewo.
1) Sołectwo Mąkolin na wymianę pokrycia dachowego budynku OSP
Mąkolin, budynek użyczono na okres 8 lat na potrzeby świetlicy wiejskiej,
2) Sołectwo Nowe Miszewo na wykonanie oświetlenia i monitoringu
przestrzeni publicznej – parku w centrum miejscowości.
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Kwota dofinansowania na każde zadanie może wynieść nie więcej niż 50%
kosztów kwalifikowalnych.
• Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie
parku w centrum miejscowości Nowe Miszewo” w ramach „Programu
rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – 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 to kwota 25 tys. zł (do 50% kosztów
kwalifikowalnych).Termin składania wniosku upływa 15 lutego br.
z zakresu gospodarki gruntami
• Sporządzono aktualny wykaz nieruchomości drogowych na terenie wsi
Białobrzegi, według ich prawnego stanu posiadania, w celu wystąpienia do
Powiatu Płockiego o przekazanie ich na rzecz Gminy Bodzanów.
18.01.2018 r. odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji zrealizowanych
i zakończonych pod koniec 2017 roku, a były to następujące inwestycje
drogowe:
• Przebudowa drogi nr 290220W Stanowo – Osmolinek” która obejmowała
przebudowę drogi na odcinku o długości 1,712 km. Wartość wykonanych
robót to kwota 652,88 tys. zł, przy czym na realizację powyższego zakresu
gmina uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa
Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do
gruntów rolnych w wysokości 175 tys. zł
• Przebudowa drogi gminnej Bodzanów – Reczyn na odcinku ChodkowoKarwowo Duchowne” zrealizowano za kwotę 297,62 tys. zł. W celu
pozyskania środków finansowych umożliwiających realizację projektu gmina
składała wniosek o przyznanie pomocy z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uzyskana
pomoc stanowi kwotę 189,38 tys. zł
Pozyskane środki umożliwiły przebudowę drogi na odcinku o dł. 0,956 km
• Zadanie pn.„Przebudowa drogi gminnej Cybulin – Kiełtyki w m. Cybulin”
zostało zrealizowane przebudowę drogi na odcinku 0,407 km, za kwotę
149,76 tys. zł.
W tym dniu dokonano również otwarcia inwestycji zrealizowanej w
partnerstwie ze ZGRP pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” obejmujące
3

w swoim zakresie: budynek gimnazjum oraz budynek Szkoły Podstawowej wraz
z salą gimnastyczną w Bodzanowie.
Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013, działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka”.
Uzyskane dofinansowanie zgodnie z zawartą umową stanowi 79,99% kosztów
kwalifikowanych. Wysokość uzyskanego dofinansowania do robót
budowlanych wynosi 1.168,59 tys. zł, a wartość zadania to kwota 1 612 180zł
Informacja na temat zadłużenia gminy
Na koniec poprzedniej kadencji, tj. na dzień 31 grudnia 2014 r. kwota
zadłużenia Gminy Bodzanów wynosiła 5 539 862,17 zł.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. kwota zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych w
latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji
komunalnych wynosi 4 974 733,00 zł.
Na powyższe zobowiązania składają się następujące tytuły dłużne:
1. Kredyt zaciągnięty w 2013 r. w kwocie pozostałej do spłaty w wysokości
774 733,00zł,
2. Obligacje wyemitowane w 2014 r. w kwocie pozostałej do wykupu w
wysokości 3 330 000,00 zł,
3. Kredyt zaciągnięty w 2016 r. w kwocie pozostałej do spłaty w wysokości
400 000,00zł,
4. Obligacje wyemitowane w 2017 r. w kwocie pozostałej do wykupu w
wysokości 470 000,00 zł.
Zgodnie z zapisami art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu
terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery
wartościowe tylko na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z
czego do tej pory nasza Gmina nie korzystała,
2. Finansowania planowanego deficytu budżetu, powyższy zapis był zawsze
stosowany w naszym samorządzie i planujemy wykorzystać go w 2018 r.
oraz najbliższych latach,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, powyższy zapis planujemy
wykorzystać w 2018 r. i najbliższych latach,
4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w obecnej formie
finansowania tych zadań w naszym samorządzie nie potrzebujemy
korzystać z tego zapisu.
Maksymalną wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu
papierów wartościowych określa relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o
finansach publicznych, tj. spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może
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przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji
jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
Powyższa relacja obliczana jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu
terytorialnego i określana jest, jako dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań.
III.

Bieżąca działalność

- 1 grudnia 2017 roku w gminie Bodzanów rozpoczął swoją działalność Płocki
Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Grupa w Miszewie liczy 20
studentów, zaś grupa w Bodzanowie 32. Tematem pierwszego wykładu był
„Umysł w kreacji zdrowego życia” autorstwa Pani psycholog Wandy Wegener.
Kolejnym tematem wykładów było „Wilno i Wileńszczyzna”, które
zaprezentował historyk Pan Andrzej Barciński. Aktualnie grupa studentów z
Miszewa rozpoczęła zajęcia z języka angielskiego, natomiast grupa z
Bodzanowa kurs komputerowy. Program wykładów zapowiada się bardzo
bogato, planowane są zajęcia z pracownikami: Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
Komendy Miejskiej Policji, WOPR oraz Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.
Przewidziane zostały również zajęcia taneczno – ruchowe, teatralne oraz
muzyczno – wokalne.
- 5 stycznia 2018 r. odbyło się comiesięczne spotkanie informacyjne z sołtysami
gminy Bodzanów.
- 5 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach naszej gminy, tj.
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego O/Płock oraz Międzyzakładową Komisją
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku, dotyczące zmiany
regulaminu wynagradzania nauczycieli w zakresie likwidacji dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli – w związku ze zmianą przepisów.
- 14 stycznia 2018 r. po raz 26 – ty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Celem prowadzonej zbiórki było pozyskanie środków dla wyrównania
szans w leczeniu noworodków. Tegoroczny skład sztabu gminnego w
Bodzanowie liczył aż 120 wolontariuszy, dla porównania w roku 2017 - 90. W
tym roku udało się zebrać 43 070,28 zł, 25,49 Euro oraz złotą obrączkę.
Wynikiem tym już po raz drugi ustanowiliśmy rekord na terenie powiatu
płockiego.
W roku ubiegłym Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrał
36.924, 26 zł, natomiast w roku 2016 – 25.666,34 zł.
Tegoroczna impreza w Bodzanowie została połączona z Off Roadowym 26.
Finałem WOŚP oraz spotkaniem choinkowym w Szkole Podstawowej
w Nowym Miszewie. Przygotowanych było wiele atrakcji, między innymi:
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występy artystyczne, licytacje, słodki kącik, występ zespołu RED QUENN,
a na koniec oczywiście coroczne światełko do nieba.
W tegorocznej zbiórce wzięły udział wszystkie szkoły z terenu naszej gminy,
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie oraz DPS „Nad Jarem”
w Nowym Miszewie.
Wyniki:
- Szkoła Podstawowa w Nowym Miszewie: 5.433,81 zł (10 wolontariuszy)
- Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie: 526,14 zł (10 wolontariuszy)
- DPS „Nad Jarem”: 493,54 zł (3 wolontariuszy)
- Szkoła Podstawowa w Bodzanowie: 3.671,31 zł (22 wolontariuszy)
- Szkoła Podstawowa w Cieślach: 1.381,47 zł (5 wolontariuszy)
- GCKiS w Bodzanowie: 22.468,12 zł (27 wolontariuszy)
- Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie: 8.145,93 zł (39 wolontariuszy)
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie: 949,96 zł
(4 wolontariuszy)
- Groszek Off Road Wojciech Janowski – 11 017,18 zł.
- 17 stycznia 2018 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: Marianna i Stanisław
Damaziakowie, Jadwiga i Edward Dymkowie, Kazimiera i Mieczysław
Michalscy oraz Halina i Kazimierz Wyrębkowscy.
- informacje statystyczne z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji
ludności:
ilość wydanych dowodów osobistych w 2017 roku - 1 385
ilość osób zameldowanych na pobyt stały (stan na 31.12.2017 r.) - 8 156
ilość osób zameldowanych na pobyt czasowych (stan na 31.12.2017 r.) - 125
liczba wyborców dopisanych do rejestru wyborców z urzędu - 6 715
liczba wyborców dopisanych do rejestru wyborców na wniosek - 73
liczba wyborców skreślonych z rejestru wyborców (osoby pozbawione prawa
wybierania) - 59
liczba urodzeń w 2017 roku - 80
liczna zgonów w 2017 roku - 92
- w zakresie ewidencji działalności gospodarczej i alkoholi:
liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r. - 31
łączna wartość opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2017 roku - 107 821,76 zł.
liczba wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
wg głównego miejsca wykonywania działalności (Gmina Bodzanów) - 257
- Podczas tegorocznych ferii zimowych Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Bodzanowie przygotowało wyjątkowo bogatą ofertę zajęć dla dzieci
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i młodzieży. Odbyły się zajęcia plastyczne, techniczne, decupage, warsztaty
ceramiczne, kulinarne oraz zajęcia zdobienia pierników. Zorganizowaliśmy
wyjazd na basen, do czytelni w Miszewie na spektakl Teatru Maska pt. „Na
tropie afery, gdzie podziały się litery”. Byliśmy
również w Teatrze
Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Płocku na spektaklu pt. „Kopciuszek”.
Nie zabrakło również zajęć sportowych. Rozegraliśmy małą ligę tenisa
stołowego, odbył się turniej na konsoli Play Station. Regularnie odbywały się
zajęcia zumby oraz zajęcia cheerleaderek. Dużym zainteresowanie cieszyły się
nowe zajęcia sportowe dla pań - Jumping Fitness. Przez dwa tygodnie ferii
odwiedziła nas rekordowa liczba uczestników zajęć – 427 osób.
- w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku, do Urzędu
Gminy Bodzanów zostaną skierowane 3 osoby w celu odbycia staży przez
6 miesięcy, a ponadto Urząd Gminy złożył wniosek o zorganizowanie robót
publicznych dla 4 osób, przez okres 4 miesięcy.
- 18 stycznia w Czytelni w Miszewie Murowanym odbyło się spotkanie
świąteczno-noworoczne podczas, którego podsumowano pracę Gminnej
Biblioteki Publicznej w Bodzanowie oraz wyróżniono nagrodami sześciu
czytelników, którzy wypożyczyli największą ilość książek. Spotkanie
zakończyło się koncertem grupy Event Trio.
- W okresie ferii, biblioteka zaproponowała dzieciom spotkanie z Teatrem
„Maska” z Krakowa. Spektakl odbył się 23 stycznia o godz. 10:00 w Czytelni w
Miszewie Murowanym, wstęp dla wszystkich był bezpłatny.
- Dla dzieci były zorganizowane codzienne czytanki oraz zajęcia z panią
pedagog Małgorzatą Lasocką.
- statystyka wypożyczeń w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2017 roku:
wypożyczono 12 100 woluminów, w porównaniu do 2016 r. więcej o 1602,
tj. o 15,2%.
Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Filią w Miszewie Murowanym ma
686 czytelników. W stosunku do roku 2016, w 2017 roku odnotowano
wzrost o 84 osoby.
- 29 stycznia br. zostały podpisane zarządzenia dotyczące ogłoszenia konkursów
na realizację zadań publicznych, które gmina Bodzanów będzie zlecać
organizacjom pozarządowym w 2018 roku. Zadania te dotyczą następujących
zakresów: sport, działalność na rzecz osób w wieku starszym oraz ekologia
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
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Gospodarka komunalna
Wodociągi i kanalizacja
W styczniu br. otrzymaliśmy od Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego Płocku pozytywne okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej produkowanej przez stacje
uzdatniania wody w Stanowie, Reczynie i Leksynie. Również w styczniu
służby Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Płocku dokonały poboru
wody z wyznaczonych punktów na sieci wodociągowej przyporządkowanej
odpowiednio poszczególnym stacjom uzdatniania wody z terenu Gminy
Bodzanów.
W dniach 10 – 12.01.2018 r. konserwatorzy pracujący w stacjach
uzdatniania wody uczestniczyli w kursie/warsztatach dot. problematyki
operatora stacji wodociągowych.
W nawiązaniu do awarii pompy ściekowej usytuowanej w pompowni
pośredniej na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie, firma
zewnętrzna dokonała jej naprawy w ramach udzielonej w 2016r. gwarancji.
W ramach zakupionych łopatek grafitowych do wszystkich trzech
dmuchaw zainstalowanych w oczyszczalni ścieków w Bodzanowie zleciliśmy
kompleksowy przegląd ww. urządzeń.
Poza tym w ramach prac utrzymania sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych na bieżąco wykonywane są naprawy sieci i przyłączy
wodociągowych i hydrantów p. poż. na terenie całej gminy.
Utrzymanie czystości i porządku
Rok 2018 rozpoczęliśmy z nowymi zasadami szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wynikającymi z
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz. U. 2017, poz.19). Od tej pory odpady segregowane dzielone są na 4
frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające
biodegradacji.
Na początku stycznia br. dokonaliśmy rozliczenia systemu gospodarki
odpadami za rok 2017. Wydatki za rok 2017 obejmujące odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy (w tym
obsługa PSZOK) wyniosły 693 959,62 zł.
Dodatkowo koszty funkcjonowania systemu (w tym koszty administracyjne,
obsługa serwisowa programu komputerowego, wynagrodzenie pracownika,
szkolenia, materiały), wyniosły 53 649,45 zł. Natomiast wpływy w 2017 roku
za odpady to kwota 788 450,52 zł. Zaległości na 31.12.2017 r. osiągnęły
wartość 212 259,47 zł.
Jedną z przyczyn powyższej sytuacji jest zapewne brak regularnych,
comiesięcznych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami zgodnie ze złożoną
przez mieszkańców deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze
przekazywane do Urzędu Skarbowego jako organu odpowiedzialnego za
egzekwowanie zaległości.
Niestety na terenie Gminy nadal lokalizowane są tzw. „dzikie” wysypiska
odpadów. Otrzymujemy zgłoszenia od naszych mieszkańców na ten temat.
Mamy nadzieję, że nasze apele i praca na rzecz sprzątania terenu Gminy
przynosi rezultat, że coraz więcej mieszkańców nie pozostaje obojętnymi na
zaśmiecanie. Na wszystkie zgłoszenia reagujemy natychmiast, zobowiązując
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.
W dniu dzisiejszym organizowana jest mobilna zbiórka mebli i odpadów
wielkogabarytowych wśród mieszkańców objętych systemem gospodarowania
odpadami, którzy do 19.01.2018 dokonali zgłoszenia ilości i rodzaju odpadów
wielkogabarytowych. Informacja na ten temat została przekazana mieszkańcom
w harmonogramie odbioru odpadów, sołtysom oraz została umieszczona na
stronie internetowej UG.
Gospodarka Mieszkaniowa
Ukończone zostały prace związane z remontem lokalu mieszkalnego
w Mąkolinie 38 i nowy najemca już w nim zamieszkuje.
Zakończone zostały prace remontowe związane z podwyższeniem
kominów na budynku komunalnym w Chodkowie ul. Górna 1. Prace te zostały
wykonane zgodnie z opinią Spółdzielni Usług Kominiarskich w Płocku, której
pracownik dokonał przeglądu po wykonaniu nowych kominów.
Otrzymaliśmy z Nadzoru Budowlanego Decyzję nakazującą Gminie
Bodzanów natychmiastową rozbiórkę budynku mieszkalnego w Bodzanowie
przy ulicy Kilińskiego 2. Wykonanie prac rozbiórkowych musimy uzgodnić z
właścicielką sąsiedniej nieruchomości, która już wcześniej otrzymała decyzję na
rozbiórkę lokalu stanowiącego jej własność. Oba budynki łączy wspólna ściana,
co uniemożliwia wykonanie prac rozbiórkowych tylko jednego budynku.
Drogi
Na bieżąco odśnieżamy drogi oraz zwalczamy na nich śliskość.
Wykorzystujemy w tym celu mieszankę piasku z solą oraz piasek. W pracach
tych korzystamy wyłącznie z naszego sprzętu i pracowników Wydziału
Gospodarki Komunalnej. Największe trudności sprawiły nam utrzymujące się
przez kilka dni ciężkie warunki drogowe wymagające nieprzerwanej pracy przez
kilkanaście godzin na dobę. Sytuację pogorszyła awaria jednej z posypywarek
drogowych, która spowodowała konieczność zwalczania śliskości w sposób
klasyczny, czyli z użyciem ludzkich rąk i łopat. Jednak mimo wielu utrudnień,
drogi na terenie gminy pozostawały przejezdne, a na każde zgłoszenia
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mieszkańców reagowaliśmy odpowiednim działaniem. Do tej pory na
zwalczanie śliskości zużyto ok. 200 ton mieszanki piaskowo-solnej.
W przygotowaniu jest dokumentacja: na zakup znaków niezbędnych do
wprowadzenia nowych organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi przez
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Płocku projektami oraz zakup
paliwa.
Zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie remontu drogi gminnej w
miejscowości Pepłowo, dokonaliśmy rozliczenia otrzymanej dotacji. Wymagane
dokumenty zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
Fundusz Sołecki
1. Wyłoniono dostawcę kruszonego betonu wraz z transportem
z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ,,FEL-CAR” z siedzibą w Gąbinie, na
kwotę 144 894 zł brutto (46,74 zł/t).
2. Wyłoniono dostawcę mieszanki żwirowej wraz z transportem
z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 2018 r.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Peter-gum s. c. Petera Zenon i spółka,
z siedzibą w Starym Gulczewie, na kwotę 50 850 zł brutto (16,95zł/t).
3. Wyłoniono dostawcę kruszywa naturalnego łamanego typu dolomit.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mar-Pol z siedzibą w miejscowości
Rokicie, na kwotę 98 400 zł (78,72zł/t).
Aktualnie opracowywane są dane do realizacji kolejnych zadań
wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego 2018.
Bezpieczeństwo i OSP
W grudniu i styczniu komisja z Wydziału Gospodarki Komunalnej
dokonała comiesięcznych kontroli terenów w Gminie Bodzanów bezpośrednio
narażonych na wystąpienie podtopień lub powodzi w związku
z regularnymi opadami atmosferycznymi, jakie utrzymywały się w 2017 roku.
Podczas przeglądu terenów najbardziej narażonych leżących nad Wisłą
stwierdzono, że obecnie nie istnieje zagrożenie przekroczenia stanu
ostrzegawczego, który wynosi 450 cm podczas gdy stan wody oscylował
w granicach 369 cm. Jednocześnie Komisja stwierdza, że wały
przeciwpowodziowe są utrzymane w dobrym i nienaruszonym stanie, co jest
potwierdzeniem wykonywanych wcześniej przeglądów okresowych razem
z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Na
pozostałym terenie Gminy Bodzanów stwierdzono zagrożenie wystąpienia
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podtopień, ze strony wód powierzchniowych z powodu nierozmarzniętego
gruntu, niedrożnych przepustów oraz wysokich stanów wód gruntowych.
Dokonaliśmy rozliczenia środków przyznanych przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu i umundurowania dla
Ochotniczych Straży Pożarnych z Kanigowa i Kępy Polskiej.
Rozliczyliśmy środki przyznane przez Miasto Płock na remont drogi
gminnej na ul. Leśnej w Nowym Miszewie, która uległa zniszczeniu w wyniku
nawalnych opadów deszczu latem 2017 roku.
Trwają przygotowania do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
z terenu Gminy Bodzanów, która odbędzie się w dniach 14-16 lutego 2018 roku.
Na Komisję Wojskową stawić się musi 53 mężczyzn z rocznika podstawowego
– 1999, jedna osoba z roczników starszych oraz dwie kobiety wykonujące
zawód, który może być przydatny w przypadku ogłoszenia mobilizacji.
/-/ Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW
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