Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 4 do 27 listopada 2019r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy.

Uchwały podjęte na XII 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 wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych gminy
Bodzanów do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju
należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności
Publicznoprawnych,
- w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany siedziby władz Gminy
Bodzanów,
- w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji o zmianę siedziby władz samorządowych Gminy Bodzanów,
- w sprawie ustanowienia Wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bodzanów” oraz
regulaminu jego nadawania,
- w sprawie uchylenia uchwały Nr 300/XXXVI/06 Rady Gminy Bodzanów dnia
22.03.2006 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej
w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów oraz sprzedaży na rzecz lokatorów
udziałów Gminy Bodzanów,
- w sprawie uchylenia uchwały Nr 302/XXXVI/06 Rady Gminy Bodzanów z dnia
22.03.2006 r. w sprawie udzielenia bonifikaty na sprzedaż nieruchomości
położonych we wsi Stanowo, gm. Bodzanów, oznaczonych nr ewid. geod. 44/50,
44/45, 44/51, 44/53 oraz 1/5 udziałów w działkach 44/44 i 44/47, na rzecz
lokatorów.
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.
II.
Sposób prowadzenia inwestycji.
z zakresu gospodarski wodno-ściekowej:
• „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej”
- w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bodzanowie - trwają prace
porządkowe. W dniu 22.11.br. wykonawca robot zgłosił gotowość do odbioru
końcowego inwestycji. Termin ustalono na 29.11 bieżącego roku.
- kanalizacja sanitarna – trwa przyłączanie użytkowników do nowopowstałej
sieci oraz monitoring pracy uruchomionych pompowni ścieków,
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przygotowywana jest również przez wykonawcę inwentaryzacja zrealizowanej
inwestycji.
• w terminie zrealizowano zadanie, pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w
głównych drogach gminnych w m. Białobrzegi”. Obecnie wykonawca
porządkuje teren budowy, odtwarza nawierzchnię ulic i przygotowuje
dokumentację powykonawczą.
• 20.10.br. w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku o
dofinansowanie zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Gminy Bodzanów" złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego stosowne wyjaśnienia.
z zakresu ochrony ziemi:
• 14.11.br. podpisałem umowę z firmą RENOVO s.c. na realizację zadania
„Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Bodzanów w 2019 r. – etap II”, wartość usługi to 26 150,80 zł, ilość
odpadów wskazana do odbioru - 65,377 Mg (megaton). Zadanie zostało
zrealizowane do 26.11.br.
z zakresu budynków użyteczności publicznej:
• 8.11.br. zakończono realizację zadania pn.: Pielęgnacja terenów zielonych w
Gminie Bodzanów i przygotowano rozliczenie dotacji do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska;
• w ramach dofinansowania zadania pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Kępa Polska Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego zakończył kontrolę dokumentacji z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji i pismem z dnia
15.11.br. poinformował o pozytywnej ocenie postępowania;
• 26.11.2019 r. wysłano zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy
zadania pn.: Przebudowa budynku OSP w Kępie Polskiej, termin składania
ofert ustalono do dnia 2.12.br.
zakresu kształtowania przestrzeni publicznej:
• 08.11.br w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Budowa siłowni
zewnętrznej i placu zabaw w m. Białobrzegi na działce gminnej o nr 118/18”
złożyłem do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o płatność.
z zakresu gazyfikacji
• 19.11.br poinformowałem mieszkańców w sposób zwyczajowy, w drodze
obwieszczenia, o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie
wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej
średniego ciśnienia w Białobrzegach.

z zakresu infrastruktury drogowej
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• 13.11.br. uprawniony projektant złożył do urzędu gminy wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie drogi gminnej relacji Bodzanów - Krawieczyn
wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego;
• 18.11.br. firma Usługi Projektowe Drogowe z/s w Płocku złożyła wniosek o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:
Budowa drogi gminnej Karwowo Duchowne - Parkoczewo";
• 22.11.br Starosta Płocki powiadomił mnie o ustalonym na dzień 29.11.br.
terminie zawarcia aktu notarialnego darowizny na rzecz Gminy Bodzanów
nieruchomości wchodzących w pas drogowy dawnej drogi powiatowej relacji
Wykowo-Białobrzegi – Niesłuchowo.
III.

Bieżąca działalność.

- 8 listopada br. odbyło się spotkanie informacyjne z Sołtysami Gminy
Bodzanów.
- 8 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Obrońców Ojczyny w Nowym
Miszewie po raz ósmy odbyła się Wieczornica – wieczór poetycko-muzyczny
poświęcony odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jak co roku było to
wydarzenie, podczas którego społeczność szkolna wspólnie z przedstawicielami
Samorządu Gminy Bodzanów, mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi, wyraziła
cześć i miłość Ojczyźnie. W tym dniu Szkoła świętowała także jubileusz 60lecia funkcjonowania.
- 11 listopada br. jak co roku uroczyście obchodziliśmy kolejną 101 rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Świętowanie rozpoczęliśmy wspólnym
odśpiewaniem o godz. 12.00 hymnu państwowego w ramach akcji:
„Niepodległa do hymnu!”, po czym 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. Następnie wszyscy zebrani
przemaszerowali przed Pomnik Niepodległości gdzie złożono kwiaty i zapalono
znicze, jako wyraz pamięci o bohaterach, którzy walczyli o wolność naszej
Ojczyzny.
INFRASTRUKTURA
4 listopada br. rozstrzygnięty został przetarg na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu
nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.
W wyniku postępowania wyłoniona została oferta firmy Eko-Maz Sp. z o.o. na
łączną kwotę 1 465 840,49 zł. Z powodu bardzo dużego wzrostu cen odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych nastąpiła konieczność ponownego
skalkulowania kosztów całego systemu związanego z gospodarką odpadami, a
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tym samym zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowe stawki opłat zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Mieszkańcy
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostaną
zawiadomieni o wysokości należnej opłaty co oznacza, iż nie będą zobowiązani
do składania nowych deklaracji. Ponadto w związku ze zmianą wykonawcy
świadczącego usługi odbioru odpadów zostaną wymienione pojemniki
znajdujące się na posesjach o czym będziemy również informować
mieszkańców odpowiednio wcześniej.
Od początku listopada br. rolnicy mają możliwość dostarczania folii
pochodzących z gospodarstw rolnych do wyznaczonego punktu przy ul.
Dąbrowskiego w Bodzanowie. Folie zostaną odebrane i przekazane do utylizacji
bezpłatnie w ramach umowy podpisanej z firmą Usługi Transportowe Jacek
Borkowski z Ciechanowa. Poza tym w grudniu br. zamierzamy wystąpić do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. ,,Usuwanie folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” na rok
2020. W związku z tym rolnicy do końca listopada br. mają możliwość złożenia
w urzędzie gminy wniosków dotyczących zgłoszenia chęci uczestnictwa w w/w
zadaniu określając szacunkową ilość i rodzaj posiadanych odpadów rolniczych.
Niepokojącą sprawą są nadal zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Pomimo wystawianych upomnień wzywających do
zapłaty mieszkańcy nie wywiązują się z obowiązku zapłaty zaległych
należności.
Nadal wystawiamy przedsądowe wezwania do dobrowolnej zapłaty wraz
z zaproszeniem do podjęcia próby pozasądowego sposobu rozwiązania sporu
celem ściągnięcia zaległości czynszowych. W związku z tym wpływają kolejne
podania do rozpatrzenia w celu zawarcia ugody i rozłożenia zaległości
czynszowych na raty.
W listopadzie br. awarii uległ automatyczny sterownik pieca co. w
budynku komunalnym w miejscowości Stanowo 61. Dokonaliśmy wymiany
sterownika. Koszt usługi naprawy to 4 305,00 zł. Dodatkowo w tym samym
budynku oraz w budynku przy ul. Miodowej 17 w Chodkowie Działki awarii
uległy kominy. W związku z tym zmuszeni zostaliśmy do zakupu i montażu
nowych wkładów kominowych. Firmą która podjęła się naprawy w/w była firma
EKOMIN Systemy Kominowe Dariusz Łączyński z Płocka, a ogólna kwota
usługi dla obydwu budynków to 17 288,15 zł brutto.
W ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego kończymy prace związane z
zabudową kruszyw na drogach gminnych. Ostatnie prace związane z remontem
i utwardzaniem dróg gminnych wykonaliśmy w sołectwach: Cieśle, Stanowo,
Osmolinek, Małoszewo, Niesłuchowo, Karwowo Szlacheckie, Nowe Kanigowo,
Kępa Polska, Łętowo, Leksyn, Nowe Miszewo, Karwowo Duchowne.
Zamówiliśmy dwie tony masy asfaltowej workowanej do stosowania w
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ujemnych temperaturach zewnętrznych w celu zastosowania na ubytki w
drogach gminnych.
W dalszym ciągu są kontynuowane prace związane z realizacją zadania
pn.”Przygotowanie terenu pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych na
działce gminnej o nr ewid. 83/6 w sołectwie Archutówko” oraz realizowane w
sołectwie Garwacz jest zadanie dotyczące remontu świetlicy wiejskiej w m.
Garwacz.
Przygotowaliśmy i przekazaliśmy do Referatu Inwestycji opis przedmiotu
zamówienia na zakup i dostawę oleju napędowego na potrzeby Gminy
Bodzanów realizowane przez Referat Infrastruktury na rok 2020.
W tym miesiącu jednostki OSP Kanigowo, Mąkolin oraz Gromice
otrzymały z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie dotację celową na zakup
sprzętu specjalistycznego. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 27 tys. zł.
Obecnie czekamy na zawarcie umowy pomiędzy Gminą, a Urzędem
Marszałkowskim.
W listopadzie br. na walnym zebraniu nadzwyczajnym odwołano
dotychczasowy i powołano nowy Zarząd OSP Bodzanów. Aktualnie odbywa się
dalsze procedowanie tej sprawy.
Z końcem listopada zostaną wypowiedziane umowy zlecenia zawarte z
kierowcami jednostek OSP, natomiast zawarcie nowych umów będzie
realizowane na rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
Pracujemy również nad procedurą dotyczącą wyłonienia firmy
odpowiedzialnej za odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu Gminy w 2020
r. Do końca października br. wydaliśmy na to zadanie 2 538,00 zł. Poza tym w
2017 r. przystąpiliśmy do „Hotelu dla bezdomnych psów” prowadzonego przez
Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych „Centrum usług Środowiskowych” w
Drobinie, w miejscowości Niździn. Tegoroczny koszt współpracy z powyższą
firmą do dnia 31.10.br. to kwota 19 497,86 zł . Ponadto na usługi weterynaryjne
w tym roku do 31.10 wydaliśmy 1 875,00 zł.
WODOCIĄGI I KANALIZACJA
W listopadzie br. po rozbudowie o drugi ciąg technologiczny
oczyszczalnia ścieków w Bodzanowie została oddana do użytku. W związku
z tym wydaliśmy warunki techniczne na podłączenie do sieci kanalizacyjnej dla
130 złożonych wniosków. Na bieżąco odbieramy pierwsze przyłącza
kanalizacyjne.
Przekazaliśmy ustabilizowane komunalne osady ściekowe z oczyszczalni
ścieków w Bodzanowie i Nowym Miszewie w ramach obowiązującej umowy
z firmą Ziemia Polska z Ożarowa Mazowieckiego.
Egzekwując zapisy pozwolenia wodnoprawnego wykonaliśmy
comiesięczne pobory ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni
ścieków w Bodzanowie przez Laboratorium, z którym mamy podpisaną umowę
tj. Labotest z Torunia.
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W ramach monitoringu przeglądowego wykonywanego w IV kwartale
2019 roku zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku, Laboratorium Labotest
z Torunia dokonało poboru wody z punktów na przyporządkowanej sieci
wodociągowej z terenu Gminy Bodzanów.
Na bieżąco wykonywane są prace polegające na usuwaniu awarii na sieci
i przyłączach wodociągowych oraz przyłączach kanalizacyjnych na terenie
Gminy Bodzanów.
Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW
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