Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 25 września do 4 listopada 2019 r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy.

Uchwały podjęte na XI 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 2019 - 2033,
- zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 27/III/2018 na rok 2019,
- w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do
sądów powszechnych,
- w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję lat
2020 – 2023,
- w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję lat
2020 – 2023,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bodzanów
i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bodzanów,
- w sprawie zmiany 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,
- w sprawie zmiany uchwały Nr 117/IX/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia
26 czerwca 2019r, w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury,
- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny na
własność Gminy Bodzanów działek położonych w miejscowości Nowe
Miszewo oraz Miszewo Murowane, gm. Bodzanów,
- w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Bodzanów działek w
miejscowości Białobrzegi, gm. Bodzanów,
- w sprawie udzielenia bonifikaty na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
gruntowej oznaczonej nr ewid. geod. 303 położonej w obrębie Miszewo
Murowane Nowe, gm. Bodzanów,
- uchwała uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w
formie umowy użyczenia nieruchomości zlokalizowanej we wsi Gąsewo,
oznaczonej nr ewidencji geodezyjnej 52, stanowiącej własność Gminy
Bodzanów,
- w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Bodzanów,
- w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi organizacyjnej i finansowej dla
jednostek organizacyjnych Gminy Bodzanów, zaliczanych do sektora
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finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina
Bodzanów,
- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Bodzanów na lata 2019 – 2023.
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.
II.
Sposób prowadzenia inwestycji.
Z zakresu gospodarski wodno-ściekowej:
• „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej”
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bodzanowie – wykonano wiatę osadu,
ukończono budowę budynku pod agregat prądotwórczy, zasypano reaktory,
wykonano utwardzenie terenu, ogrodzenie działki, odebrano zbiornik osadu,
oraz prace instalacyjne ciągu technologicznego. Trwa próba rozruchowa.
- kanalizacja sanitarna – są wykonywane odcinki sieci kanalizacyjnej, które
ze względów technicznych wymagają bezpośredniego przepięcia do
istniejącej sieci i funkcjonowania przy uruchomionych pompowniach
ścieków.
• 30.09.br. przekazano plac budowy firmie Wykonawstwo Robót Wodno –
Sanitarnych „BANGO” Sp. j., w związku z realizacją zadania: „Budowa
kanalizacji deszczowej w głównych drogach gminnych w m. Białobrzegi”.
Prace są realizowane w pasie ul. Długiej na odcinku od Jeziornej do Wesołej,
w ul. Świerkowej i Białobrzeskiej. Planowany termin zakończenia robót
29.11.2019 r.
• 14.10.br. Zarząd Województwa Mazowieckiego opublikował załącznik do
uchwały zarządu nr 1441/79/19 w sprawie listy informującej o kolejności
przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno – ściekowa”,
na której na pozycji nr 14 (na 153 pozycje ujęte) znalazła się nasza gmina z
dofinansowaniem zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Gminy Bodzanów" z liczbą punktów 25,5 (pozycja nr 1 na liście
otrzymała 28,5 pkt.). W ramach zadania planowana jest realizacja:
modernizacji stacji uzdatniania wody w Leksynie i Reczynie, budowa
pompowni pośredniej w Nowym Kanigowie, budowa brakujących sieci
wodociągowych i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Miszewie
i Miszewie Murowanym. Szacunkowa wartość inwestycji to ok.3,3 mln. zł, z
czego dofinansowanie wskazane na liście to 1 658 263,00 zł.
Z zakresu ochrony ziemi
• 28.10.br złożyliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie rozliczenie raty w ramach otrzymanego
dofinansowania dla zadania „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Bodzanów w 2019 r.”.
2

• 07.10.2019 r. otrzymaliśmy pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej informację o przyznaniu dofinansowania na
zadania „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Bodzanów w 2019 r. – etap II”, w kwocie do 50.000,00 zł.,
które stanowić może do 100% wartości zadania.
Z zakresu budynków użyteczności publicznej:
• Zakończyły się prace remontowo-budowlane w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw, tj.:
- 18.10 br. dokonano odbioru końcowego zadania „Przebudowa budynku
świetlicy wiejskiej w m. Reczyn” i „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
w m. Gromice”.
- 24.10 br. dokonano odbioru końcowego zadania pn. Modernizacja oraz
wykonanie ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Wiciejewo”.
• Trwają zaawansowane prace w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w m.
Kępa Polska”. Wykonano m.in. pokrycie dachowe i docieplenie budynku,
trwają roboty wewnątrz obiektu.
Z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej:
• 04.10.br. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Budowa siłowni
zewnętrznej i placu zabaw w m. Białobrzegi na działce gminnej o nr 118/18”.
• 16.10.br. zakończył się negatywnym wynikiem I przetarg nieograniczony na
sprzedaż budynku dawnej szkoły w Łętowie, z powodu braku wpłat wadium
w wymaganym terminie.
• 29.10..br dzięki wspólnym staraniom Urzędu Gminy Bodzanów i Starostwa
Powiatowego rozpoczęły się prace związane z remontem chodnika na ul.
Wyszogrodzkiej. W ramach zadania chodnik zostanie częściowo rozebrany a
następnie po wykonaniu odpowiednich warstw podbudowy ułożony
ponownie
• 31.10.br. odbył się odbiór robót budowlanych zadania pn. „Budowa chodnika
przy drodze gminnej w m. Nowe Miszewo, ul. Pałacowa”. Wartość zadania to
117 500,00 zł. Prace wykonała firma MAX - MED Piotr Panek.
W ramach współpracy z jednostkami OSP
• Rozliczono dotację ze Starostwa Powiatu Płockiego na zadania:
- „Zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla członków OSP Mąkolin",
- "Zakup umundurowania dla członków OSP w Kępie Polskiej”,
- „Szkolenie specjalistyczne dla członków OSP w Białobrzegach”.
• w dniu 17.10.2019 r. została zawarta umowa z firmą „SPORTIS” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Bojanie na zadanie pn. „Zakup twardej łodzi
pneumatycznej ratowniczej wraz z wyposażeniem dla OSP Kępa Polska”.
Kwota 100 000,00 zł, termin dostawy 12.12.2019 r.
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W ramach gazyfikacji
22 października br. firma PROMAR z Ciechanowa działająca na zlecenie
inwestora wystąpiła do naszego urzędu gminy z wnioskiem o wydanie decyzji
celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
obręb Białobrzegi, która stanowi I etap budowy sieci na terenie naszej gminy.
Procedura administracyjna od decyzji celu publicznego do pozwolenia na
budowę to prawie 6 miesięcy. Ponadto Polska Spółka Gazownictwa 30.07.2019
r. podpisała również umowę na realizację II etapu prac projektowych dla
naszego terenu, który ma objąć Łagiewniki, Borowice, Nowe Miszewo,
Miszewo Murowane i Niesłuchowo. Planowana długość II etapu sieci to około
24,5 km, a termin realizacji prac projektowych to koniec 2021 r. Jeżeli chodzi o
aglomerację Bodzanów firma NOVATEC otrzymała od nas projekt umowy
dzierżawy gruntu pod stację rozprężną.
z zakresu infrastruktury drogowej - drogi powiatowe
31.10.br. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku podał informację z otwarcia ofert
na realizację dwóch zadań drogowych, które obejmują miedzy innymi odcinki
dróg powiatowych na terenie naszej gminy:
1. Wykonanie 820 mb warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni drogi
numer 2944W Radzanowo - Bodzanów w miejscowości Bodzanów (odcinek
w stronę m. Garwacz). Termin realizacji do końca listopada br.
2. Remont 2,90 km drogi nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów
w miejscowości Bodzanów, poprzez wzmocnienie nawierzchni bitumicznej
geosiatką i wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej
oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, na odcinku od ul. Szarych
Szeregów w Bodzanowie do skrzyżowania Łętowo-Gromice. Planowany
termin zakończenia prac wskazany w ogłoszeniu o przetargu - 15.04.2020 r.
III.

Bieżąca działalność.

- W wykonaniu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów oraz nadania jej
Statutu zarządzeniem nr 111/2019 został ogłoszony nabór kandydatów w
terminie od 7 do 21 października 2019 r. W wyznaczonym czasie zgłosiła się
jedna osoba. Zgodnie z w/w uchwałą termin na zgłaszanie kandydatów został
przedłużony do 29 października br. i w tym terminie nikt się nie zgłosił. Kolejny
termin został przedłużony do 6 listopada br. Procedura ta powtarzana powinna
być do czasu, aż zostanie zgłoszonych 9 kandydatur.
- W wykonaniu uchwały w sprawie Regulaminu określającego tryb i kryteria
przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za
ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, na podstawie złożonych wniosków
przydzieliłem nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli. Nagrodzonych
zostało 9 osób, a na ten cel wydatkowano kwotę 9800,00 zł.
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- W wykonaniu uchwały w sprawie Regulaminu gospodarowania funduszem
zdrowotnym przeznaczonym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bodzanów,
rozpatrzyłem złożone wnioski i rozdysponowałem na ten cel kwotę 2900,00 zł.
- Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy prowadzący
sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 30 września br. opłacili III ratę za
korzystanie z zezwoleń na ich sprzedaż na łączną wartość – 27 029,02 zł.
- Na wniosek przedsiębiorców wydano – 2 zezwolenia i wygaszono 3 na
sprzedaż napojów alkoholowych.
- Łączna wartość opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w okresie od 1 stycznia br. do 25 października br. wynosi
111 014,83 zł.
- 13 października br. przeprowadzone zostały wybory do Sejmu RP oraz Senatu
RP. Postanowieniem nr 336/2019 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 27
sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Bodzanów utworzono 9 obwodów
głosowania. Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze z naszego terenu
rozpoczęły pracę w dniu 13 października o godz. 7.00. Podczas głosowania nie
doszło do żadnych incydentów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu
RP wyniosła odpowiednio 6 560, wydano 3 552 karty do głosowania w wyniku
czego oddano 3 476 głosów ważnych w wyborach do Sejmu oraz 3 458 głosów
ważnych w wyborach do Senatu. Frekwencja w Gminie wyniosła 54,14 %
(powiat płocki – 55,88%).
Wyniki głosowania do Sejmu RP – okręg nr 16
Komitet

Komitet Wyborczy
Prawo i
Sprawiedliwość

Liczba
głosów

1 984

Procent
głosów

57,08%

Liczba
mandatów

Lista kandydatów,
którzy otrzymali
mandaty
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Anna Ewa
Cichocka, Maciej
Małecki, Marek
Opioła, Jacek
Dawid Ozdoba,
Łukasz Jan
Szumowski, Maciej
Roman Wąsik
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Komitet Wyborczy
Polskie
Stronnictwo
Ludowe

702

20,20%

1

Piotr Zgorzelski

Koalicyjny Komitet
Wyborczy Koalicja
Obywatelska PO .N
IPL Zieloni

326

9,38%

2

Elżbieta Teresa
Gapińska, Marcin
Piotr Kierwiński

Komitet Wyborczy
Sojusz Lewicy
Demokratycznej

243

6,99%

1

Arkadiusz Iwaniak

Komitet Wyborczy
Konfederacja
Wolność i
Niepodległość

158

4,55%

0

-

Komitet Wyborczy
Wyborców
Koalicja
Bezpartyjni i
Samorządowcy

63

1,81%

0

-

3 476

100%
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Wyniki głosowania do Senatu – okręg nr 38
Komitet

Liczba
głosów

Procent
głosów

Liczba
mandatów

Marek Eryk
Martynowski

Komitet Wyborczy
Prawo i
Sprawiedliwość

2 078

60,09%

1

Waldemar
Pawlak

Komitet Wyborczy
Polskie
Stronnictwo
Ludowe

1 380

39,91%

0

3 458

100%

1

Imię i nazwisko

RAZEM
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- Zakończył się nabór wniosków na wypłatę świadczenia „Dobry start” 300+ .
Na dzień 25 października br. świadczenia wypłacono dla 981 dzieci w kwocie
294 300.
- 26 października br. z inicjatywy GOPS odbyło się Wieczorne Spotkanie
Różańcowe dla osób uzależnionych i ich rodzin, połączone z występem zespołu
„Moja Rodzina”.
- W nagrodę za zaangażowanie, najbardziej aktywni Wolontariusze, zrzeszeni w
Centrum Wolontariatu przy GOPS w dniu 4 października br. uczestniczyli w
wycieczce do ENERGYLANDII.
- od 30 września rozpoczęło się dożywianie uczniów i osób dorosłych w ramach
Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Posiłki są przygotowywane dla 170
osób i dowożone do szkół na terenie gminy.
- Wolontariusze z Centrum Wolontariatu GOPS podczas corocznej akcji „Groby
Niczyje”, sprzątali groby osób samotnych oraz podopiecznych GOPS.
- Serdecznie zapraszam na uroczyste obchody Święta Niepodległości, w dniu
11 listopada 2019 r., które rozpoczną się Mszą św. w Kościele Parafialnym pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bodzanowie, o godz. 12.00.
Po Mszy św. w kościele oprawę słowno – muzyczną zapewnią uczniowie
Zespołu Placówek Oświatowych w Bodzanowie, po czym nastąpi przemarsz
przed Pomnik Niepodległości gdzie wspólnie oddamy hołd poległym w walkach
o wolność naszej ojczyzny, złożymy kwiaty i zapalimy znicze.
Infrastruktura
31.12.2019 r. kończy się umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, a 30 września br.
ogłoszony został przetarg na rok 2020. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu
dzisiejszym.
Wyniki przetargu będą główną podstawą do oszacowania kosztów systemu na
przyszły rok, a tym samym do uchwalenia nowych stawek opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W październiku br. podpisana została umowa z firmą Usługi Transportowe
Jacek Borkowski z Ciechanowa na odbiór folii pochodzących z gospodarstw
rolnych. Rolnicy w listopadzie br. będą mogli dostarczyć folie do wyznaczonego
punktu, po czym firma bezpłatnie dokona ich odbioru i utylizacji. Szczegółowe
informacje zostaną przekazane mieszkańcom w formie ulotek.
Na przełomie września i października br. wystawionych zostało ponad
200 tytułów wykonawczych, które skierowane zostały do Naczelnika Urzędu
Skarbowego celem wszczęcia egzekucji administracyjnej wobec osób, które
mimo dostarczonych upomnień wzywających do uregulowania zaległości z
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tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie wywiązały się z
tego obowiązku.
W związku z tym, że we wrześniu br. weszła w życie kolejna nowelizacja
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ciągu 12 miesięcy
musimy dokonać zmian w uchwałach celem dostosowania ich do
obowiązujących przepisów prawa.
W październiku br. zleciliśmy firmie Instalatorstwo Elektryczne
Elektromechanika Bogdan Kowalczyk Nowe Miszewo ul. Parkowa 10,
usunięcie usterek pomiarów elektrycznych w budynkach komunalnych, budynku
Urzędu Gminy oraz pomieszczeń Senior+ w Stanowie na łączną kwotę
2 350,00zł brutto.
Na bieżąco usuwamy usterki po wykonaniu corocznych przeglądów
kominiarskich. W ramach powyższego został zakupiony turbowentylator za
kwotę 340,00 zł i zamontowany na kominie w budynku komunalnym w
Chodkowie ul. Górna 1.
W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym zostały wykonane przeglądy
pieców co. w budynkach komunalnych w Chodkowie Działki ul.Miodowa 17,
Miszewie Murowanym ul. Południowa 11 i Stanowie 61.
Została podpisana kolejna ugoda na ratalną spłatę zadłużenia z tytułu najmu
lokalu stanowiącego własność Gminy oraz wpłynął jeden wniosek o
umożliwienie spłaty zadłużenia.
W ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego zostało zamówione
kruszywo typu dolomit o frakcji 0-31,5 mm w ilości 1 163 tony. Kruszywo to
jest dostarczane przez firmę ADAM-TRANS Przemysław Adamczyk.
W związku z tym dokonaliśmy remontu i utwardzenia dróg gminnych w
sołectwach: Nowe Miszewo, Miszewo Murowane, Pepłowo, Gąsewo, Mąkolin
Kolonia, Chodkowo, Kępa Polska, Cieśle i Leksyn.
Kolejne partie kruszywa zostaną przeznaczone na utwardzenie i remonty
kolejnych odcinków dróg w pozostałych sołectwach.
Dokonaliśmy zakupu akcesoriów dla sołectwa Kłaczkowo do organizacji
spotkań mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego.
Realizujemy kolejne zadanie w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie
Archutówko związane z przygotowaniem terenu pod plac zabaw i zakup
zabawek na działce gminnej przy świetlicy w Archutówku.
Na bieżąco uzupełniamy ubytki w nawierzchniach asfaltowych wykonanych
w tzw. taniej technologii. Systematycznie sprzątamy pobocza dróg, place
zabaw, parki zieleni i targowiska na terenie Gminy Bodzanów.
Zgodnie z zadaniami poszczególnych sołectw oczyszczamy rowy i
remontujemy przepusty drogowe. Wykonaliśmy przegląd gwarancyjny dróg
gminnych w Miszewku, Karwowie Duchownym, Osmolinku i Cybulinie.
Przygotowaliśmy 300 ton mieszanki piaskowo-solnej na zimowe utrzymanie
dróg gminnych.
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W październiku odbyła się kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania,
funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń
mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego umieszczonych na
drogach gminnych. Oczekujemy na protokół pokontrolny.
Pracujemy nad aktualizacją zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
dotyczącego wypłat ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Bodzanów. Szczegóły będą omawiane na Zarządzie
Gminnym OSP.
Poddaliśmy ocenie rzeczoznawcy samochody strażackie JELCZ 315,
JELCZ 004 oraz łódź, należące do Gminy Bodzanów. Samochód JELCZ 315
jest użytkowany przez OSP Kanigowo, niestety ze względu na wiek i zużycie
samochód nie nadaje się do eksploatacji. Natomiast łódź z OSP Kępa Polska,
planujemy sprzedać, ponieważ otrzymaliśmy dotację celową na zakup
nowoczesnej i bezpiecznej twardej łodzi pneumatycznej ratowniczej wraz z
wyposażeniem dla tej jednostki. Dotacja została przyznana z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, którą trzeba
rozliczyć do 31 grudnia 2019 r.
Samochód Jelcz 004, użytkowany przez OSP Bodzanów, poddany został ocenie
rzeczoznawcy w celu sprawdzenia sprawności tego pojazdu. Po otrzymaniu
oceny technicznej zostanie podjęta decyzja odnośnie dalszego przeznaczenia
tego pojazdu.
W dniach od 10 do 14.10.2019 r. do zarządzania kryzysowego w Płocku
wysyłaliśmy raporty dotyczące wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVOCRP. Wprowadzenie stopnia alarmowego było konieczne ze względu na
przeprowadzone wybory parlamentarne 13 października 2019 r. Dotyczyło
głównie wzmożonego monitorowania stanu bezpieczeństwa systemów
teleinformatycznych urzędów gmin oraz jednostek organizacyjnych.
W październiku br. doprowadziliśmy do przesunięcia słupa energetycznego na
działce przy wyjeździe z garażu OSP Mąkolin, ponieważ dotychczasowa
lokalizacja słupa przeszkadzała w bezpiecznym wyjeżdżaniu samochodem OSP
na akcje ratownicze.
Wodociągi i kanalizacja
W październiku br. w ramach bieżących prac na sieci rozpoczęliśmy
płukanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Bodzanów. Ponadto konserwator
wykonuje przegląd kanalizacji tłocznej (czyszczenie pływaków, wymiana
uszkodzonych styczników i przekaźników) w miejscowościach Niesłuchowo i
Miszewo Murowane. Na bieżąco wykonywane są prace polegające na usuwaniu
awarii na sieci i przyłączach wodociągowych oraz przyłączach kanalizacyjnych.
Zleciliśmy naprawę agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody
w Leksynie, której wartość wyniosła 3 275,00 zł. Planujemy przegląd
okresowy mobilnego agregatu prądotwórczego zainstalowanego w budynku
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Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie. Koszt przeglądu wynosić będzie 2 706 zł
brutto.
Zamówiliśmy dmuchawę, która zapewni bezpieczeństwo i ułatwi pracę
konserwatorów podczas czyszczenia studzienek kanalizacyjnych na sieci. Koszt
zakupu wynosi 5 000 zł brutto.
Zleciliśmy wymianę uszkodzonych sond suchoobiegu zestawu hydroforowego
na Stacji Uzdatniania Wody w Reczynie. Koszt to ok. 700 zł brutto.
Ponadto z uwagi na poważną awarię sterownika zestawu hydroforowego
na Stacji Uzdatniania w Stanowie, która zaburzyła pracę cyklu uzdatniania
zleciliśmy firmie Instal Compact wykonanie naprawy. Łączny koszt wymiany
sterownika wraz z jego zaprogramowaniem to ok. 14 200 zł brutto.
Przekazaliśmy ustabilizowane komunalne osady ściekowe z oczyszczalni
ścieków w Bodzanowie w ramach obowiązującej umowy z firmą Ziemia Polska
z Ożarowa Mazowieckiego.
Egzekwując zapisy pozwolenia wodnoprawnego wykonaliśmy pobory
ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Bodzanowie oraz
w Nowym Miszewie przez Laboratorium Labotest z Torunia. Również z tych
oczyszczalni został pobrany do badania osad stały. Zgodnie z harmonogramem
zostały pobrane również próbki wody popłucznej na Stacjach Uzdatniania
Wody.
Z uwagi na zakończenie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Bodzanów w dniu 11 października 2019 r. zorganizowano
spotkanie informacyjne dla mieszkańców Bodzanowa, Chodkowa i Chodkowa
Działki. Podczas spotkania mieszkańcy zostali szczegółowo zapoznani z
zasadami i procedurą przyłączania się do nowej sieci.
Dodatkowo został opracowany poradnik, który jest udostępniony na stronie
internetowej urzędu gminy.
Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW
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