Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 30 kwietnia do 27 maja 2019 r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy

Uchwały podjęte na VII 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,
- zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 27/III/2018 na rok 2019,
- zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Bodzanów,
- w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Bodzanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 r,
- w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Bodzanów oraz nadania jej
Statutu,
- w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Bodzanów,
- zmieniająca uchwałę nr 19/II/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30
listopada 2018 r. 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 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej
78/46 położonej w miejscowości Chodkowo (obręb geodezyjny Chodkowo),
stanowiącej własność Gminy Bodzanów,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości,
oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej 63/2 w miejscowości Łętowo
( obręb geodezyjny Łętowo ), stanowiącej własność Gminy Bodzanów,
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego i odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego
programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży, osób
dorosłych z terenu Gminy Bodzanów na lata 2019 – 2023,
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
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świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 – 2023,
- w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.
II.
Sposób prowadzenia inwestycji
z zakresu gospodarski wodno-ściekowej:
• Trwają prace odtworzeniowe nawierzchni dróg powiatowych i gminnych po
posadowieniu sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z informacją inspektora
nadzoru wykonano odtworzenia ok. 70% nawierzchni, ponadto wykonano
około 82% długości kolektora głównego sieci i około 60% przyłączy
sanitarnych;
• Na oczyszczalni ścieków w Bodzanowie trwają prace montażu konstrukcji
stalowej wiaty osadu, prace instalacyjne technologii, ocieplenie budynku
technicznego przeznaczonego na kontener do gromadzenia osadu.
• 16.05.2019 r. złożono wniosek zaliczkowy o płatność – w kwocie ok. 2 mln
do WFOŚiGW w ramach projektu „Kompleksowe uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej” na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
• Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa w celu wyłonienia
wykonawcy robót budowlanych polegających na posadowieniu kanalizacji
deszczowej i sanitarnej w Białobrzegach w ulicy Długiej;
z zakresu ochrony ziemi:
• 20.05 br. otrzymaliśmy informację z WFOŚiGW o przyznaniu
dofinansowania w formie dotacji w wysokości 14.530,20 zł na zadanie
pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Bodzanów 2019 r.” Całkowita wartość projektu to kwota 29.060.40 zł.
Ilość planowanych do odbioru wyrobów azbestowych wynosi - 5588,53 m2, a
waga 72,651 Mg. Trwa przygotowanie postępowania o wyłonienie
wykonawcy prac.
z zakresu ochrony powietrza
• 6.05.br otrzymaliśmy informację o zmianie decyzji w sprawie przyznania
dofinansowania na wymianę urządzeń grzewczych. Zmiana decyzji
dotującego wskazuje, że beneficjenci wyżej ocenionych projektów
zrezygnowali z dofinansowania i uczestnictwa w działaniu „Redukcja
emisji zanieczyszczeń powietrza”.
Część naszych mieszkańców podjęła już działania dotyczące wymiany
urządzeń, decydując o podjęciu działań we własnym zakresie, a tym samym w
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chwili obecnej nie jest zainteresowana przedmiotowym programem. W związku
ze zwiększonym popytem na kotły ekologiczne, analiza rynku potwierdza
znaczący wzrost cen urządzeń. Zmiany spowodowały wzrost cen w stosunku do
przyjętych we wniosku założeń nawet o 20%. W związku z powyższym
mieszkańcy nadal zainteresowani udziałem w projekcie zobowiązani będą do
poniesienia dodatkowych nakładów finansowych nieprzewidzianych w chwili
składania wniosku. Wobec zmian cen i rezygnacji części zainteresowanych osób
nie jest możliwe osiągnięcie zakładanych wskaźników efektywności
ekologicznej.
• Otrzymaliśmy informację od wykonawcy projektu, na budowę sieci gazowej
w miejscowości Białobrzegi, że złożył do Starostwa Powiatowego w Płocku,
wnioski o mapy stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Natomiast w przyszłym
tygodniu wykonawca, przyjedzie do tut. urzędu w celu zapoznania się z
dokumentacją projektową, na budowę drogi ulicy Długiej w Białobrzegach,
tak aby planowany do realizacji projekt gazociągu nie kolidował z siecią
kanalizacji sanitarnej i pozostałą infrastrukturą sieci drogowej.
z zakresu infrastruktury drogowej:
• 7.05. br. podpisałem umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa i
przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: WykowoBiałobrzegi - (etap I dr. 291702W)”. Całkowita wartość projektu to kwota 2,7
mln zł, w tym dofinansowanie w ramach PROW to kwota ponad 1,7 mln zł.
Dla ww. zadania przygotowywana jest dokumentacja przetargowa celem
ogłoszenia postępowania w trybie zamówienia publicznego na wyłonienie
wykonawcy robót budowlanych.
• 7.05 br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję
dotującego w sprawie nieprzyznania nam dofinansowania na zadanie:
„Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Nowe Miszewo - ul.
Pałacowa” złożonego w ramach PROW 2014-2020, tym samym uznając rację
gminy co do zaniżonej oceny wniosku. Oczekujemy na informację ww.
sprawie możliwości podpisania umowy o dofinansowanie.
• 24.05.br. ogłoszono przetarg na dostawę kruszywa naturalnego łamanego
typu dolomit wraz z transportem na utwardzenie i remont dróg gminnych w
ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego w 2019 r. Otwarcie ofert
planowane jest na 3.06.br.
• 9.05.br. przesłałem pismo do wójta gminy Mała Wieś w sprawie współpracy
partnerskiej przy budowie drogi relacji Archutowo-Archutówek
• 24.05.br przekazałem Staroście Płockiemu wniosek o podjęcie działań
mających na celu budowę jednostronnego chodnika przy drodze powiatowej ul. Głowackiego w Bodzanowie, w stronę miejscowości Krawieczyn.
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z zakresu budynków użyteczności publicznej:
• 08.05.br. rozesłano zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców prac
na modernizację pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Cieślach.
Niestety nie wpłynęła żadna oferta. Procedura zostanie przeprowadzona
ponownie.
• 15.05 br. przesłano do potencjalnych wykonawców zapytanie ofertowe na
modernizację hali gimnastycznej w ZPO w Nowym Miszewie. Zadanie
obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót
budowlanych polegających na wymianie obudowy z poliwęglanu ściany
osłonowej budynku Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowym
Miszewie na płyty warstwowe wraz z montażem okien.
Wpłynęła 1 oferta, obecnie trwa jej weryfikacja.
• 22.05.br. uzyskano informację o otrzymaniu dofinansowania w ramach
PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.
Kępa Polska”. Całkowita wartość inwestycji to kwota rzędu ponad 353 tys. zł,
z czego dofinansowanie to wartość ponad 223 tys. zł. umowa zostanie
podpisna 4.06.br.
• 22.05.br została opublikowana na stronie Wojewody Mazowieckiego lista
projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Otwartych Stref
Aktywności. Na liście znalazło się zadanie pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej
i placu zabaw w m. Białobrzegi”. Wartość dofinansowania to 50% kosztów
kwalifikowanych, tj. 34700,00 zł.
z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
27 sierpnia 2018 r., otrzymaliśmy skargę Wojewody Mazowieckiego na
uchwałę nr 75/XI/03 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 sierpnia 2003 r., w
sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Bodzanów oraz uchwałę nr 116/XIV/11 Rady Gminy
Bodzanów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów. Wojewoda
wskazał, że powyższe uchwały naruszają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez naruszenie zasad
i trybu sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. W ocenie Wojewody Mazowieckiego uchwała nr 75/XI/03
Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia
Studium obarczona jest wadą, ponieważ postępowanie zostało wszczęte na
podstawie art. 6 ust. 6 z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.), natomiast w dacie podjęcia uchwały
(tj. zatwierdzenia studium) ww. ustawa, a tym samym będący podstawą
jej podjęcia przepis nie obowiązywał, co oznacza, iż Gmina Bodzanów winna
sporządzić ww. studium w trybie oraz na zasadach określonych w ustawie z 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w dacie
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uchwalenia: Dz. U. Nr 80, poz. 171). W konsekwencji kolejna uchwała Nr
116/XIV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., w sprawie zmiany studium z 2003 r.,
również obarczona jest wadą, ponieważ została sporządzona w oparciu
o uchwałę w sprawie sporządzenia studium, która została uchwalona na mocy
przepisów nie obowiązujących.
26 września 2018 r., kancelaria prawna przygotowała odpowiedź na
skargę i przekazała ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, (do
wiadomości Rada Gminy Bodzanów) wskazując, iż w ocenie Rady Gminy
Bodzanów skarga Wojewody Mazowieckiego nie zasługuje na uwzględnienie i
powinna zostać oddalona.
6 maja 2019 r., otrzymaliśmy skan wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego z dnia 27 lutego 2019 r., w którym Sąd stwierdza, że
zaskarżone uchwały są niezgodne z prawem.
23 maja br. kancelaria prawna złożyła skargi kasacyjne od wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2019 r.,
sygn. IV SA/Wa 2651/18 oraz od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2019 r., sygn. IV SA/Wa
2652/18.
Powyższa sytuacja zmusza nas do podjęcia natychmiastowych działań w
celu uchwalenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Bodzanów. Nie mając pewności jaki wyrok wyda NSA,
gmina Bodzanów, posiadając podjętą uchwałę nr 62/XI/2015 Rady Gminy
Bodzanów z dnia 29.06.2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Bodzanów ogłosi przetarg na wykonanie studium.
Brak ważnego i obowiązującego studium może spowodować utrudnienia
w aplikowaniu o środki zewnętrzne na realizację inwestycji. Studium bowiem
stanowi o uwarunkowaniach i kierunkach rozwoju gminy i jest dokumentem
strategicznym.
III. Bieżąca działalność
- 10 maja br. odbyłem comiesięczne spotkanie informacyjne z Sołtysami Gminy
Bodzanów.
- Na zaproszenie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w
Płocku 17 maja br. wziąłem udział w obchodach Dnia Strażaka.
- 21 maja br. zatwierdziłem arkusze organizacji przedszkoli i szkół
podstawowych na rok szkolny 2019/2020, które wcześniej uzyskały pozytywne
opinie związków zawodowych nauczycieli, tj. Związku Nauczycielstwa
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Polskiego Oddział w Płocku i Międzyzakładowej Komisji Oświaty i
Wychowania NSZZ Solidarność w Płocku, a także zostały pozytywnie
zweryfikowane pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa –
przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku. W arkuszach
organizacji zostali uwzględnieni nauczyciele wygaszanych gimnazjów, którzy
uzyskają zatrudnienie od 1 września br.
- Zarządzeniem nr 47/2019 z 8 maja 2019 r. ogłoszony został nabór na wolne
stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Gminy Bodzanów. W wyznaczonym
terminie, tj. do 20 maja br. wpłynęła jedna oferta. Komisja rekrutacyjna
przeprowadziła postępowanie konkursowe w wyniku, której została wyłoniona
kandydatka pani Joanna Czarnecka.
- Wolontariusze z Centrum Wolontariatu przy GOPS w Bodzanowie w dniu 12
maja br. zostali zaangażowani do pomocy w VII Biegu Europejskim w Płocku.
- Wolontariat pracowniczy Fundacji LEVIS Straus w dniu 13 maja br. wykonał
prace renowacji zieleni oraz nasadzeń kwiatów wokół Dziennego Domu
„Senior +” w Stanowie.
- GOPS w wyniku ogłoszenia o naborze firmy na świadczenie usług
opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych, wybrał usługodawcę
Polski Czerwony Krzyż Oddział Płock z ceną 19,50 zł za 1 godzinę usługi.
Infrastruktura
W maju br. została wykonana nowa instalacja elektryczna w budynku
komunalnym w Bodzanowie na ul. Głowackiego 4, koszt 1100,00 zł brutto.
W najbliższym czasie zdemontowane zostaną zabawki z placu zabaw
usytuowanego obecnie przy domu parafialnym w Bodzanowie. Po sporządzeniu
wymaganej dokumentacji część zabawek zainstalowana zostanie w nowym
miejscu tj. na stworzonym placu, w parku przy budynku GCI obok siłowni
zewnętrznej.
W ramach prowadzonej gospodarki mieszkaniowej, wystawiliśmy
kolejnych pięć przedsądowych wezwań do dobrowolnej zapłaty zaległości
czynszowych wraz z zaproszeniem do podjęcia próby pozasądowego sposobu
rozwiązania sporu.
W budynku komunalnym w Stanowie 61 wystąpiła awaria pieca. Jedyną
firmą, która podjęła się naprawy jest firma KOTŁY, KOMINY, FILTRY
ROBERT Faleńczyk ul. Wyzwolenia 1, 86-120 Pruszcz. Całkowity koszt
naprawy zgodnie z ofertą wniesie 7 320,00 zł netto, co stanowi 9 003,60 zł
brutto.
Informuję, że zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w
dniu 28 maja 2019 r. (termin zapasowy 29 i 30 maja) w ramach ćwiczenia
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między godziną 8:00 a 18:00 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
uruchomi syreny alarmowe wchodzące w skład Powiatowego Systemu
Ostrzegania i Alarmowania Ludności. Ponadto na bieżąco monitorujemy
poziom wody w rzekach na terenie naszej Gminy.
W OSP Kanigowo zostało przeprowadzone walne zebranie wyborcze. Stosowną
uchwałą w jednostce zmieniony został Prezes oraz Naczelnik. Do Zarządu
dołączyły również dwie nowe osoby, które zajmują stanowisko: kronikarz i
zastępca naczelnika.
Do 15 maja 2019 roku była możliwość składania wniosków o udzielenie
dotacji z MSWiA na wydatki bieżące, tj. remont strażnic, zakup sprzętu
uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzętu informatyki i łączności, wyposażenia
osobistego i ochronnego oraz wydatki majątkowe, tj. zakup sprzętu uzbrojenia i
techniki specjalnej dla jednostek OSP spoza KSRG. Wnioski złożyły jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej z Gromic, Mąkolina oraz Wiciejewa.
W bieżącym miesiącu zostało zlecone wykonanie czasowej organizacji
ruchu na „V BODZANOWSKI BIEG O PUCHAR WÓJTA GMINY
BODZANÓW”. Spośród firm, do których zostały wysłane zapytania ofertowe,
wybrana została firma „IdyllaProjekt” ul. Tadeusza Gintera 8 m 21w Płocku,
która złożyła najkorzystniejszą ofertą. Cena brutto 2 398,50 zł.
W dniach od 20 do 23 maja br. zostały zamontowane wiaty przystankowe
w Borowicach i Chodkowie Działki, o których montaż wnioskowali mieszkańcy
naszej Gminy. Ponadto na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku
zmieniliśmy lokalizację wiaty przystankowej w ciągu drogi powiatowej 2947W
Leksyn – Mąkolin w miejscowości Łętowo.
W ramach przeglądu technicznego przepustu na drodze gminnej
w miejscowości Stanowo stwierdzono usterki, które zostały zgłoszone firmie
PRD Kutno - wykonawcy przebudowy tej drogi. W ramach gwarancji
wykonawca wykonał naprawę zgłoszonej usterki.
Wykonywane są również na bieżąco prace związane z utrzymaniem dróg
gminnych tj. uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg gruntowych
i utwardzonych na terenie całej Gminy oraz koszenie poboczy.
Wyłoniliśmy dostawcę mieszanki żwirowej wraz z transportem
w ilości 2300 ton z przeznaczeniem na utwardzenie i remont dróg gminnych
- najkorzystniejszą ofertę złożyła firma U.S.T Handel Żwirem – Mariusz
Guziński, z którą podpisaliśmy umowę w dniu 15.05.2019r.
Zakupiono sprzęt – Traktorek BT 84B B&S 3125 w ramach realizacji zadania
pn. ,,Zakup ciągnika - kosiarki na potrzeby sołectwa Nowe Miszewo”
Zrealizowano zamówienie zakupu 2 namiotów w ramach zadania z
funduszu sołeckiego pn. ,,Zakup akcesoriów do organizacji spotkań
mieszkańców sołectwa Kłaczkowo”. Wszczęto postępowania mające na celu
wyłonienie wykonawcy na remonty i budowę chodników w miejscowościach:
Nowe Miszewo, Chodkowo Działki oraz Bodzanów. Trwają prace projektowe
chodnika w Łętowie.
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Prowadzone jest postępowanie przetargowe na dostawę naturalnego
kruszywa łamanego (dolomit), który kupować i zabudowywać będziemy w
ramach realizacji Funduszu Sołeckiego 2019.
W maju br. na potrzeby prac porządkowych prowadzonych na terenie Gminy
Bodzanów zakupiliśmy kosiarkę do poboczy Kellfri 35-SK140. Koszt zakupu
wyniósł 11 058,00 zł.
W mijającym miesiącu w Bodzanowie nieznany sprawca za pomocą cegły, w
zamierzony sposób, stłukł wszystkie oprawy oświetleniowe umieszczone wokół
kamiennego kręgu przy ławkach parkowych za Urzędem Gminy. Ponadto w
parku za budynkiem GCI zniszczony został maszt z flagą narodową.
Po raz kolejny proszę i apeluję o zaprzestanie niszczenia naszego wspólnego
dobra.
Wodociągi i kanalizacja
- w maju br. przekazane zostały 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 comiesięczne
pobory próbek ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w
Nowym Miszewie oraz ze Stacji Uzdatniania Wody przez Laboratorium
Labotest z Torunia.
- na bieżąco wykonywane są prace polegające na usuwaniu awarii na sieci i
przyłączach wodociągowych oraz przyłączach kanalizacyjnych na terenie
Gminy Bodzanów.
- nadal oczekujemy na informację z Wód Polskich na temat zatwierdzenia
przesłanego w styczniu projektu taryfy za dostarczanie wody oraz
odprowadzanie ścieków komunalnych.
- zakończono prace remontowe w budynku SUW w Reczynie polegające na
malowaniu obiektu oraz prowadzeniu bieżących naprawach instalacji stacji. W
chwili obecne gromadzimy materiały od rozpoczęcia remontu SUW w Leksynie.
- w związku z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Bodzanowie podjęto
działania związane ze zmianą polielektrolitu wykorzystywanego do prasowania
osadu aby uzyskać jak najlepszy efekt jego odwodnienia, w wyniku
rozstrzygniętego zapytania ofertowego wyłoniono dostawcę, jest to firma PPH
BEST- CHEM z Sochaczewa.
- WiK podejmuje działania mające na celu dalszą egzekucję zaległości za pobór
wody i odprowadzanie ścieków.
- opracowano nowy wzór umowy dla osób chcących przyłączyć się do sieci
wod-kan uwzględniający nowe regulacje prawne w tym zakresie.
Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW
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