Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 30 listopada do 28 grudnia 2018 r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy.

Uchwały podjęte na II sesji rady Gminy Bodzanów, 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 obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego na rok 2019,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych w 2019 roku,
- w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury:
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie i Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Bodzanowie w jedną instytucję kultury o nazwie Centrum
Kultury i Książki Gminy Bodzanów,
- w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Bodzanów w sprawie zmiany Statutów Sołectw,
- w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Wodociągi
i Kanalizacja 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, m.in. od ulicy
Nadrzecznej w stronę oczyszczalni ścieków w Bodzanowie. Na chwilę
obecną budowa kanalizacji prowadzona jest zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
• Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania
pn.: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Reczynie. Wartość
zaplanowanych prac określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego
wynosi 1 119 657,00 zł.
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z zakresu infrastruktury drogowej:
• Po raz kolejny uruchomiono procedurę wyboru wykonawcy na „Wykonanie
kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania pn. Budowa
wraz z rozbudową drogi gminnej relacji Bodzanów – Krawieczyn wraz
zagospodarowaniem terenu przyległego” Termin składania ofert - 28 grudnia
2018 r.
• W dniu 19.12.2018 została opublikowana lista operacji informująca o
kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych PROW 2014-2020. Gmina
Bodzanów w październiku br. w ramach powyższego działania złożyła
wniosek na budowę drogi w Białobrzegach. Wniosek uzyskał pozytywną
ocenę i znalazł się na liście inwestycji skierowanych do dofinansowania.
Ponadto na uwagę zasługuję fakt, że nasza inwestycja znalazła się na 14
miejscu z pośród 167 wniosków złożonych do programu, co pokazuje jak
dobrze został przygotowany wniosek i cała inwestycja. Koszt planowanej
inwestycji to ponad 3, 6 mln zł, a dofinansowanie to ponad 2, 4 mln zł. Zaraz
po podpisaniu umowy o dofinansowanie przeze mnie rozpoczynamy
procedurę przetargową.
z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej:
• 20.12.2018 r. zakończono prace projektowe i złożono zgłoszenie do Starostwa
Powiatowego w Płocku na Budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw w m.
Białobrzegi na działce gminnej nr 118/18. Projekt opracowała Firma PD
PROJEKT Piotr Doiczman za kwotę 3 950 zł. Zakres zaprojektowanych
urządzeń jest zgodny z wymogami programu OSA. Na realizację zadania
planowane jest pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
• Złożono skargę do WSA na zaniżoną, w naszej ocenie, punktację wniosku o
dofinansowanie zadania: „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Nowe
Miszewo - ul. Pałacowa”. Uzyskana ocena spowodowała, że wniosek złożony
w ramach PROW na lata 2014-2020 nie otrzymał dofinansowania, gdyż nie
mieścił się w limicie środków przewidzianych na dany typ operacji dla
województwa mazowieckiego.
z zakresu obiektów użyteczności publicznej:
• W grudniu br. rozpoczęła się druga kontrola projektu pn.:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na
terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” (dotyczy Szkoły Podstawowej i
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Gimnazjum w Bodzanowie) zrealizowanego w partnerstwie ze ZGRP.
Pierwszą kontrolę przeprowadziło Ministerstwo Finansów, drugą prowadzi
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
W protokole pierwszej kontroli do naszej inwestycji nie zgłoszono uwag,
obecnie oczekujemy na wynik drugiej kontroli.
• Kończą się prace związane z realizacją zdania „Remont budynku strażnicy
OSP
Kanigowo”
dofinansowanego
ze
środków
Województwa
Mazowieckiego - „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018”. W ramach
zadania została wymieniona drewniana konstrukcja dachu wraz z pokryciem,
wymieniono obróbki blacharskie, przemurowano kominy, wykonano wieńce
żelbetowe i szereg innych robót budowlanych. Zgodnie z zawartą umową
wykonano prace za kwotę 83 500 zł. Wartość uzyskanej dotacji to kwota
ponad 23 tys. zł.
• Wniosek o dofinansowanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kępa
Polska” w ramach PROW 2014-2020 na etapie oceny merytorycznej został
uzupełniony, złożono wyjaśnienia obecnie oczekujemy na ogłoszenie
wyników konkursu.
z zakresu wymiany urządzeń grzewczych:
• Złożony wniosek aplikacyjnych dla zadania „Wymiana urządzeń grzewczych
w Gminie Bodzanów” w ramach RPO WM po uzyskaniu pozytywnej oceny
formalnej przeszedł do oceny merytorycznej, został uzupełniony, złożono
wyjaśnienia, obecnie oczekujemy na ogłoszenie wyników konkursu.
III. Bieżąca działalność.
• 3.12.2018 r. podpisany został akt notarialny z p. Hanną Golubską w sprawie
nabycia na rzecz gminy zabudowanej budynkiem mieszkalnym i
gospodarczym nieruchomości o powierzchni 0,0407 ha w ChodkowieDziałkach przy ul. Wyszogrodzkiej (wartość nieruchomości zgodnie z
operatem oszacowano na 93 000,00 zł.)
• 3.12.2018 r. został podpisany akt notarialny na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych położonych w Wiciejewie, po dawnej żwirowni gminnej.
Działki 71, 72 i 74 o łącznej pow. 2,16 ha, za kwotę 37 000,00 zł.
• 19.12.2018 r. ogłoszony został przetarg ustny ograniczony, tzn. że nabywcą
może zostać rolnik indywidualny (lub jeżeli nabywana nieruchomość rolna
ma wejść w skład wspólnoty majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy
rolnikiem jest jeden z małżonków), na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości o numerze ewidencji geodezyjnej 115/25 o pow. 0,43 ha,
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zlokalizowanej we wsi Cieśle, gm. Bodzanów, użytkowanej rolniczo, cena
wywoławcza za nieruchomość 9 600,00 zł.
• Podpisana została umowa na ubezpieczenie majątku gminy Bodzanów, w
tym także jednostek organizacyjnych i OSP. Ubezpieczyciel został
wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość trzyletniej umowy
to kwota 184 863,00 zł brutto, płatności dokonywane będą kwartalnie.
• Rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe na „Konserwację systemu
alarmowego, monitoring sygnału lokalnego systemu alarmowego, oraz
podejmowanie interwencji” w następujących budynkach:
- Urząd Gminy
- oczyszczalnia ścieków w Bodzanowie
- oczyszczalnia ścieków w Nowym Miszewie
- stacja uzdatniania wody w Stanowie,
- Zespół Placówek Oświatowych w Bodzanowie
- Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie
- Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie
- Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie
- Dom Dziennego Pobytu „Senior+”
Kwota dwuletniej umowy to 8265,60 zł brutto, płatności dokonywane będą
miesięcznie.
• 7 grudnia 2018 r. w Sali im. Polskiej Organizacji Zbrojnej Urzędu Gminy
Bodzanów gościliśmy pary małżeńskie, które obchodziły jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego. W dowód szczególnego uznania dla wartości życia,
trwałości i pomyślności rodziny oraz wdzięczności za ofiarny, codzienny
trud, odpowiedzialność i poświęcenie w budowaniu i umacnianiu rodziny
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia
05 listopada 2018 r. uhonorował medalem za długoletnie pożycie
małżeńskie 7 par z terenu Gminy Bodzanów.
• Dekoracje, stroiki, smakowite potrawy i jedyna w swoim rodzaju atmosfera,
to
wszystko
czego
mogliśmy
doświadczyć
na
Kiermaszu
Bożonarodzeniowym zorganizowanym przez GCKiS w Bodzanowie.
9 grudnia na rynku przy Kościele w Bodzanowie wystawcy, uczniowie,
rodzice i nauczyciele z placówek oświatowych, sprzedawali zrobione przez
siebie ozdoby i bożonarodzeniowe przysmaki. Pomimo niesprzyjającej
pogody kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem, a czas umilał nam
zespół The Voice Orkiestra, który wprowadził wszystkich w świąteczny
nastrój. Spotkanie na rynku uświetniła wizyta Świętego Mikołaja, która
wzbudziła zainteresowanie szczególnie wśród dzieci.
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• 5.12.2018 r., obchodzony był Dzień Wolontariusza. Z tej okazji odbyła się
IV Gala Wolontariatu w Gminie Bodzanów, podczas której zostali
nagrodzeni wyróżniający się wolontariusze.
• Wolontariusze z Centrum Wolontariatu przy GOPS w Bodzanowie, 8 i 9
grudnia 2018 r., przeprowadzili świąteczną zbiórkę żywności w placówkach
handlowych na terenie gminy. Zebrano 750 kg żywności, którą otrzymały
osoby samotne, niepełnosprawne i starsze.
• 18.12.2018 r., odbyło się spotkanie wigilijne dla uczestników Dziennego
Domu Senior+ w Stanowie, na które zaproszono także osoby samotne z
terenu gminy.
• W ramach nawiązanej współpracy z firmą CEDROB, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej otrzymał paczki i przekazał je 20 samotnym osobom.
• Wydana została kolejna edycja Gazety Samorządowej Gminy Bodzanów –
grudzień 2018. Koszt składu, druku i kolportażu to 5000,00 zł brutto.
• Trwają zebranie wiejskie wyborcze. Na chwilę obecną odbyło się już 21
zebrań. Ostatnie z nich odbędą się 11 stycznia 2019 r. Po przeprowadzeniu
wszystkich zebrań i dokonaniu wyboru sołtysów, na pierwszej najbliższej
sesji Rady gminy, nowo wybrani sołtysi złożą ślubowanie.
Wodociągi i kanalizacja
W nawiązaniu do wykonanego w listopadzie br. poboru wody z punktów na
sieci wodociągowej w ramach monitoringu przeglądowego, zakres badanych
parametrów nie wykazał przekroczeń.
W listopadzie br. przekazaliśmy firmie Ziemia Polska z Ożarowa
Mazowieckiego ustabilizowane komunalne osady ściekowe z oczyszczalni
ścieków w Bodzanowie oraz ustabilizowane komunalne osady ściekowe i
skratki z oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie w ramach obowiązującej
umowy.
Na bieżąco wykonywane są prace polegające na usuwaniu awarii hydrantów
oraz sieci i przyłączy wodociągowych jak również przyłączy kanalizacyjnych
na terenie Gminy Bodzanów.
Utrzymanie czystości i porządku
Na bieżąco zbieramy i wywozimy nieczystości porzucone w przydrożnych
rowach, na przystankach autobusowych i obszarze całej Gminy.
Wystawiono upomnienia dla mieszkańców, którzy uchylają się od
obowiązku systematycznego, comiesięcznego uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczba wystawionych upomnień
wyniosła ponad 400. Mieszkańcy, którzy nie dopełniają obowiązku składania
korekt deklaracji mających wpływ na wysokość należnej opłaty za
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gospodarowanie odpadami komunalnymi są na bieżąco wzywani do ich
uzupełnienia.
Zaakceptowałem przedstawione przez firmę Remondis harmonogramy
odbioru odpadów od mieszkańców z terenu Gminy Bodzanów w 2019 roku
oraz terminy mobilnych zbiórek mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych.
W przyszłym roku comiesięczne zbiórki odpadów będą podzielone na
dwa etapy. Zbiórka odpadów zmieszanych i BIO będzie odbywała się w innym
terminie niż zbiórka odpadów segregowanych (tj. szkło, papier tektura oraz
tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe).
Harmonogramy zostaną dostarczone przy grudniowej zbiórce odpadów
mieszkańcom Gminy, sołtysom i dostępne będą na stronie internetowej UG.
Przygotowano i przekazano opis przedmiotu zamówienia na usługę
odbioru niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych z terenu
Gminy Bodzanów w związku z utrzymaniem czystości i porządku. Przedmiot
zamówienia obejmuje odbiór odpadów z targowisk, z Urzędu Gminy
Bodzanów, z budynku komunalnego w Chodkowie Działkach oraz odpadów
z terenu Gminy Bodzanów powstałych w wyniku bieżących prac
porządkowych.
Gospodarka mieszkaniowa
Zakończyliśmy prace remontowe w nowo zakupionym budynku w
Chodkowie Działkach przy ulicy Wyszogrodzkiej, w tym budynku
zamieszka jedna z rodzin ubiegających się o przydział lokalu z
mieszkaniowego zasobu Gminy Bodzanów.
Zakończyliśmy prace związane z remontem kominów w budynku
komunalnym w Mąkolinie 38. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny
zakupiliśmy i wymieniliśmy drzwi w jednym z lokali mieszkalnych w tym
budynku oraz zgodnie z zaleceniami zdemontowaliśmy zadaszenie nad
wejściem do jednego z lokali.
Fundusz sołecki
Dostarczono ostatnią partię materiałów: kruszywo naturalne – dolomit na
utwardzenie i remonty odcinków dróg w sołectwach.
Gmina dokonała zakupu koryt betonowych odwadniających na realizację
zadania pn. "Zakup koryt betonowych odwadniających" w m. Miszewko za
kwotę 2 790,38 zł.
Zakupiliśmy materiały przeznaczone na remonty i odnowienie świetlic w
ramach zadań w m. Archutówko i Niesłuchowo pn." Remont świetlicy
wiejskiej w m. Niesłuchowo" oraz " Remont i odnowienie pomieszczeń
świetlicy w m. Archutówko" Tym samym kończymy prace związane z
realizacją funduszu sołeckiego w 2018 r.
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Drogi
Rozpoczęliśmy sezon zimowy na drogach, a po ostatnich opadach
śniegu,] pierwszy raz wyjechały na drogi piaskarki. W celu zapewnienia
mieszkańcom bezpieczeństwa na drogach zakupiliśmy dodatkowo 3 tony
soli drogowej oraz 125 ton piasku do posypywania dróg. Łączny koszt
zakupu wyniósł 5000,00 zł brutto.
Przygotowaliśmy
i przekazaliśmy
dokumentację
niezbędną do
przeprowadzenia postępowania na zakup oleju napędowego na 2019 r. do
pojazdów będących własnością Gminy Bodzanów
BEZPIECZEŃSTWO I OSP
8 grudnia 2018 r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Płocku
odbył się egzamin kończący szkolenie strażaków-ratowników z
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzanów. Szkolenie trwało
od 22 września bieżącego roku w trybie weekendowym na terenie naszej
Gminy oraz w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży
Pożarnej w Płocku i pozwoliło nabyć wiedzę oraz umiejętności konieczne do
sprawnego działania w akcjach ratowniczo-gaśniczych i zwiększy
możliwości operacyjne poszczególnych OSP, a przy tym przyczyni się to do
wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy
Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW
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