Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 29 stycznia do 27 lutego 2019 r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy.

Uchwały podjęte na IV 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,
- zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 257/XLI/2017 na rok 2018,
- w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze
inkasa od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za
inkaso,
- w sprawie zmiany uchwały Nr 11/I/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia
19 listopada 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Bodzanów,
Chodkowo Działki, Chodkowo,
- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny na
własność Gminy Bodzanów działek położonych w miejscowościach Białobrzegi,
Nowe Miszewo oraz Miszewo Murowane, gm. Bodzanów,
- w sprawie zmiany uchwały Nr 229/XXXVII/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia
26 lipca 2017r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w
Bodzanowie ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 18.08.2017 r. poz. 6810 ),
- w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Bodzanów.
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.
II.

Sposób prowadzenia inwestycji.

z zakresu gospodarski wodno-ściekowej:
• Trwają prace budowlane i instalacyjne na terenie rozbudowywanej
oczyszczalni ścieków w Bodzanowie (m.in. budowa wiaty składowania
osadu).
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest na bardzo zaawansowanym etapie,
zrealizowano już około 80% zadania. Obecnie prace prowadzone są w
Bodzanowie w ulicy Głowackiego i Nadrzecznej. Wykonawca robót
przystąpił również do odtwarzania (przywrócenia stanu pierwotnego)
nawierzchni ulic po prowadzonych pracach.
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• 01.02.br. podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w głównych
drogach gminnych w m. Białobrzegi”. Odcinek o łącznej długości ok. 800
mb. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Techniki Sanitarnej "INSTECH"
Paweł Bobrowski. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 20 tys. zł., z
terminem wykonania do 30.06.2019 r. Wykonawca przygotował i złożył
wniosek o wydanie decyzji celu publicznego dla zadania.
• 01.02.20. br. podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na „Przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności w
Bodzanowie”, odcinek około 310 mb. Najkorzystniejszą ofertę złożyła
spółka cywilna WEGA - Usługi Projektowe i Inwestycyjne T i J. Strzeleccy.
Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 9 tys. zł., a termin wykonania
projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę upływa 30.06.2019 r.
Wykonawca wystąpił o wydanie decyzji celu publicznego, procedura
administracyjna trwa.
• 20.02.br w wyniku ogłoszonego postępowania na wykonanie robót
polegających na budowie spinki sieci wodociągowej w miejscowości
Stanowo w drodze gminnej nr 290219W” wpłynęły 2 oferty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BANGO z kwotą 96.218 tys. zł. i
25.02.2019 r. podpisałem z firmą umowę na wykonanie inwestycji.
• 25.02.br podpisałem umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego dla
zadania „Budowa spinki sieci wodociągowej w miejscowości Stanowo”.
Funkcję inspektora powierzono p. Januszowi Strzeleckiemu reprezentującemu
spółkę cywilną WEGA z Płocka. Wartość usługi to 1880,00 zł. brutto.
z zakresu infrastruktury drogowej:
• 5.02.br. Firma Usługi Projektowe Drogowe Franciszek Rytwiński wystąpiła
do tut. Urzędu o zaopiniowanie wniosku dotyczącego wydania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji budowy drogi gminnej w Mąkolinie. Po
dokonaniu analizy wniosku i korekcie projektanta zaopiniowałem wniosek
pozytywnie w trybie wydanego postanowienia,
• 18.02. br. do Urzędu Marszałkowskiego w odpowiedzi na wezwanie złożono
osobiście wyjaśnienia i uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie
przebudowy i budowy drogi w Białobrzegach,
• 21.02. w ramach obowiązującej wykonawcę gwarancji wystąpiłem z pismem
o uzupełnienie ubytków i naprawę nawierzchni ulicy Długiej w
Białobrzegach powstałych w wyniku niekorzystnych zimowych warunków
atmosferycznych. Firma wykonała już prace naprawcze.
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z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej:
• 4.02.2019 r. wpłynęła do tut. Urzędu informacja z urzędu marszałkowskiego
o prowadzeniu przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w
dniach 11 - 22 lutego 2019 r. konsultacji społecznych nad projektem uchwały
Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego,
płockiego i sochaczewskiego. Informację o konsultacjach udostępniliśmy na
stronie internetowej urzędu, wraz z mapami obejmującymi obszar objęty
pracami. Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu wprowadza
ograniczenia w zabudowie dla terenów położonych blisko zbiorników
i cieków wodnych. Do 22.02.br. nikt z mieszkańców nie zgłosił
zainteresowania wglądem do dokumentacji i nie składał żadnych uwag ani
wniosków. W projekcie nie stwierdzono ograniczeń dla gruntów
stanowiących własność gminy. W związku z powyższym w terminie do
3.03.br zostanie wydane postanowienie pozytywnie opiniujące projekt
uchwały.
• 20.02.2019 r. złożyliśmy w ramach programu budowy Otwartych Stref
Aktywności – OSA 2019, wniosek o dofinansowania budowy siłowni
plenerowej i placu zabaw w Białobrzegach. Wartość kosztorysowa zadania
inwestycyjnego to 69 571,71 zł. brutto, z czego dofinansowanie stanowić
będzie 50%. (tj. 34 785,85 zł.).
• 25.02.br. odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami obrębów
geodezyjnych Bodzanów i Chodkowo w sprawie zmiany granic tego obrębu
w celu uporządkowania lokalizacji siedziby zarówno urzędu gminy, jak
i banku spółdzielczego w stosunku do danych teleadresowych, jakimi się
posługują. W wyniku konsultacji mieszkańcy obrębów nie wnieśli uwag do
proponowanych zmian i nie kwestionują zmiany granic obrębu geodezyjnego
Bodzanów i Chodkowo w obszarze działek wskazanych na mapach
stanowiących załączniki do uchwał Rady Gminy Bodzanów nr 33/III/2018
i 34/III/2018 z 28 grudnia 2018 r.
III. Bieżąca działalność.
- z inicjatywy Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, przesłałem
list otwarty do Premiera RP, Minister Edukacji Narodowej i Minister Finansów,
dotyczący finansowania zadań oświatowych przez samorządy. We wstępie
„Stwierdzamy, że obecny system finansowania zadań oświatowych przez
samorządy wyczerpał się!”. Oczekujemy podjęcia działań i wprowadzenia
rozwiązań prawnych w zakresie przejęcia obowiązku wypłat wynagrodzeń
nauczycielskich bezpośrednio przez budżet państwa. Kopia listu została również
przesłana do 10 posłów z naszego regionu.
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- we wszystkich sołectwach odbyły się konsultacje w sprawie projektu nowego
statutu sołectwa. Na obrady sesji w marcu zostaną przedstawione 34 uchwały w
sprawie zatwierdzenia statutów sołectw,
- ogłoszone zostały konkursy na realizację zadań publicznych w 2019 roku w
zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ekologii i ochrony
zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego oraz w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bodzanów,
- zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy prowadzący
sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do 31 stycznia 2019 r. złożyli
oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonali opłaty
I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na łączną
wartość – 50 697,32 zł.
- na wnioski przedsiębiorców wygaszono 2 zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
- 21 lutego 2019 r. przeprowadzone zostało szkolenie dla pracowników Urzędu
Gminy z zakresu ochrony danych osobowych pn.” Wybrane zagadnienia
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)”
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach współpracy z Polskim
Komitetem Pomocy Społecznej przekazał ok. 18 ton żywności dla 901 osób z
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
- 26 lutego 2019 r. została wysłana skarga na bezczynność Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego, w związku z tym, że Zgromadzenie Związku
Gmin Regionu Płockiego nie podjęło uchwały o wykreśleniu Gminy Bodzanów
z członkowstwa w Związku Gmin Regionu Płockiego, pomimo wystąpienia
Gminy Bodzanów ze Związku za rocznym okresem wypowiedzenia, który
upłynął 30 września 2017 r.
Skarga została przesłana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie
za pośrednictwem: Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego.
Fundusz sołecki
Nieprzerwanie wykonujemy prace związane ze sporządzaniem zestawień
materiałów i usług wynikających z wniosków sołeckich na rok 2019 zgodnie z
zadaniami przyjętymi do realizacji podczas zebrań sołeckich w roku 2018 wraz
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ze zmianami przyjętymi w tym roku. Do końca kwietnia br. planujemy wyłonić
dostawców materiałów i usług.
Aktualnie rozpoczęliśmy postępowanie związane z udzieleniem
zamówienia na dostawę umundurowania dla OSP Białobrzegi w ramach
realizacji zadania pn. ,, Zakup sprzętu bojowego i umundurowania dla OSP
Białobrzegi”
Utrzymanie czystości i porządku
Na bieżąco prowadzimy prace porządkowe polegające na zbiórce i
wywożeniu nieczystości w ramach zadań własnych Gminy.
Mieszkańcy, którzy nie dopełniają obowiązku składania korekt deklaracji
mających wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi są wzywani do ich uzupełnienia.
31 stycznia 2019 r. odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych od
mieszkańców Gminy. Następna taka zbiórka planowana jest 30 sierpnia br.
Jesteśmy w trakcie przygotowywania rocznego sprawozdania z zakresu
gospodarki odpadami w naszej Gminie.
Do końca pierwszego kwartału br. wystawimy upomnienia dla
mieszkańców, którzy uchylają się od uiszczania comiesięcznej opłaty za wywóz
i zagospodarowanie odpadów.
Jesteśmy również w trakcie przygotowywania aktualnych materiałów
informacyjnych dla mieszkańców w celu polepszenia stopnia segregacji
odpadów.
Dla przypomnienia na chwilę obecną stawki za wywóz nieczystości
wynoszą 9 zł/osobę za odpady segregowane i 18zł/osobę za odpady
niesegregowane.
Gospodarka mieszkaniowa
Firma Konsultacje Energetyczne Kamiński i Kraśniewski Spółka jawna
ul. Targowa 1 09-400 Płock z którą podpisaliśmy umowę na zakup energii
pracuje nad optymalizacją zużycia energii w obiektach gminnych mającą na celu
zmniejszenie kosztów za zużywany prąd.
Opracowujemy procedurę przygotowawczą do wystawiania wezwań do
zapłaty dla mieszkańców uchylających się od regularnych opłat za mieszkania z
zasobu Gminy.
We wszystkich obsługiwanych przez nas kotłowniach gdzie stosowane
jest paliwo stałe oraz mieszkaniach będących w zasobie gminnym, ogrzewanych
za pomocą pieców, kuchni na paliwo stałe montujemy czujniki czadu i dymu.
Drogi
Na bieżąco wykonujemy prace związane z utrzymanie dróg gminnych.
Zarówno utrzymanie zimowe tzn. odśnieżanie i zwalczanie śliskości są
wykonywane natychmiast w przypadku takiej potrzeby, a naprawy nawierzchni
zniszczonych w ostatnim czasie w miarę możliwości przy sprzyjających
warunkach atmosferycznych.
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Wykonaliśmy utwardzenie dróg gruntowych w miejscowości
Chodkowo, na odcinku kilkuset metrów, zużywając około 160 ton kruszywa
betonowego i umożliwiając ich przejezdność. Poza tym naprawiamy drogę
Niesłuchowo Stanowo, gdzie zupełnemu zniszczeniu uległa nawierzchnia
wykonana w tzw. taniej technologii, na odcinku kilkunastu metrów Dotychczas
zużyliśmy przeszło 100 ton kruszywa betonowego na naprawę tej drogi.
W miarę poprawy warunków atmosferycznych będziemy również
równać Gminne drogi gruntowe. Poza tym złożyliśmy reklamację na zakupiony
żwir w 2018 r., którym nawieziono część dróg gminnych. Dostawca zobowiązał
się do wymiany materiału.
Bezpieczeństwo i OSP
21 lutego dokonano otwarcia ofert dla zadania „Sprzedaż samochodu
specjalnego-pożarniczego marki Jelcz 004”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma DJ. MET. Józef Olak ul. Krzywa 34; 37-450 Stalowa Wola za kwotę
6.188,00 zł brutto. Pojazd ten jest własnością gminy i został wycofany z
użytkowania z powodu złego stanu technicznego, w związku z tym
zdecydowałem o jego sprzedaży.
Trwa kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych.
Podsumowuje się na nich ubiegły rok oraz nakreśla plany na obecny. Zebrania
potrwają do końca I kwartału tego roku.
W nocy z 20 na 21 lutego br. miał miejsce pożar zabudowań mieszkalnych w
miejscowości Białobrzegi. Spłonęła część drewniana domu i dach nad częścią
murowaną. Na szczęście nikt nie zginął w pożarze. Mieszkańcom, którzy
ucierpieli w tej katastrofie udzieliliśmy natychmiastowej pomocy zarówno
finansowej jak i materialnej oraz zaoferowaliśmy pomoc przy uprzątaniu terenu
pogorzeliska oraz ustawiliśmy kontener mieszkalny. Jednostkom OSP z Gminy
Bodzanów, które uczestniczyły w walce z pożarem oraz pomagały w usuwaniu
jego skutków serdecznie dziękuję. Podziękowania kieruję również do sołtysa
Dariusza Bolczaka i radnego Damiana Olewnika, za doraźną pomoc w usuwaniu
skutków pożaru.
Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów
- Zlecono wykonanie corocznych prac serwisowych polegających
na sprawdzeniu oraz wymianie materiałów eksploatacyjnych w sprężarkach
olejowych Atlas Copco biorących udział w procesie uzdatniania wody
zainstalowanych w stacji uzdatniania wody w Stanowie.
- Przekazaliśmy zatwierdzony na poprzedniej sesji, przez Radę Gminy
Bodzanów projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
organowi regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem dalszego
opiniowania. Ponadto oczekujemy na decyzję Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Warszawie w sprawie zatwierdzenia projektu taryf dla zbiorowego
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zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy
Bodzanów, przekazanego 15.01.2019 r.
- W lutym br. awarii uległa pompa w zbiorniku ścieków dowożonych na
oczyszczalni ścieków w Bodzanowie . Koszt naprawy tej pompy wyniósł
1.599,00 zł brutto.
- W związku z awariami pomp z przydomowych przepompowni ścieków
z terenu Nowego Miszewa i Niesłuchowa przekazano do naprawy dwie
pompy. Koszt usługi wyniósł 3.690,00zł brutto.
- Dokonaliśmy czyszczenia pomp w pompowni pośredniej usytuowanej na
terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie oraz w pompowni ścieków
na ul. Łącznej w Nowym Miszewie.
- Przekazaliśmy skratki i ustabilizowane komunalne osady ściekowe
z oczyszczalni ścieków w Bodzanowie w ramach obowiązującej umowy z
firmą Ziemia Polska z Ożarowa Mazowieckiego.

Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW
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