Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres od 26 lipca do 25 września 2019 r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy.

Uchwały podjęte na X 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 zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Bodzanów dotyczących zmian siedziby władz Gminy
Bodzanów,
- w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za
przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Bodzanów w prawo własności tych
gruntów.
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,
w 80% wykonano utwardzenie terenu, odebrano zbiornik osadu, trwa
budowa ogrodzenia oraz prace instalacyjne ciągu technologicznego.
Planowany termin uruchomienia nowego ciągu to 30 września br.
- kanalizacja sanitarna – podpisałem umowy kompleksowe na dostarczenie
energii elektrycznej do zasilania pompowni ścieków. Czekamy na montaż
liczników pomiarowych umożliwiających uruchomienie pompowni.
Pozostały do wykonania odcinki sieci kanalizacyjnej, które ze względów
technicznych wymagają bezpośredniego przepięcia do istniejącej sieci.
- 21.08.br. dokonano odbioru końcowego przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Wolności w Bodzanowie. Wartość robót to kwota 347 000 zł.
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• 27.09.br. zostanie podpisana umowa z firmą Wykonawstwo Robót Wodno –
Sanitarnych „BANGO” Sp. j., na „Budowę kanalizacji deszczowej w
głównych drogach gminnych w m. Białobrzegi”. Wartość inwestycji brutto to
ponad 450 tys. zł., planowany termin realizacji zadania 29.11.2019 r.
• 16.09.br. złożono w ramach działania PROW dla operacji typu „Gospodarka
wodno – ściekowa” wniosek o dofinansowanie zadań:
- Modernizacja 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 planowane dofinansowanie
ponad 1,5 mln zł.
z zakresu ochrony ziemi:
• zakończono I etap usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Bodzanów 2019 r.". Natomiast 22.08 br. złożono
kolejny wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Bodzanów 2019 r. w formie dotacji do
100 % kosztów kwalifikowanych. Czekamy na informację o wynikach
naboru.
z zakresu budynków użyteczności publicznej:
• Trwają
zaawansowane
prace
remontowo-budowlane
w
ramach
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, tj.:
- w sołectwie Reczyn realizowana jest przebudowa budynku świetlicy
wiejskiej. Planowany termin zakończenia prac do 30.09.br., wartość
inwestycji 29.900 zł.;
- w sołectwie Gromice przebudowywany jest budynek świetlicy wiejskiej.
Termin realizacji zadania upływa 30.09.br., wartość robót to 35 700 zł.;
- w sołectwie Wiciejewo - modernizuje oraz wykonuje ocieplenie budynku
świetlicy wiejskiej Zakład Ogólnobudowlany Sylwester Węglewski. Termin
realizacji zadania 30.09.br., wartość robót 113 000 zł.
- w sołectwie Niesłuchowo 5.09.br dokonano odbioru robót budowlanych
polegających na wykonaniu dachu świetlicy wiejskiej. Wartość robót 32 346
zł.
- 21.08 br. dokonano odbioru końcowego budowy ogrodzenia działki
gminnej o nr ewid. 118/18 w Białobrzegach. Wartość prac 33 210 zł.
• 31.07 br. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Modernizacja świetlicy
wiejskiej na działce gminnej o nr ewid. 115/13 w Sołectwie Cieśle”. 20.09.
obiekt został protokolarnie przekazany do użytkowania na rzecz sołectwa.
Wartość robót 35670,00 zł.
• 30.08.br odbył się odbiór końcowy robót przygotowawczo-naprawczych w
budynku szkoły podstawowej w Cieślach, w ramach zadania pn.:
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„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach”.
Wartość robót 13 038 zł.
• 14.08 br. podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym
„MISTMAR” Spółka Jawna Marianna Kołakowska i Michał Góralski na
realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kępa Polska” na
kwotę 360.000,00 zł, planowany termin zakończenia zadania to 29.11.2019 r.
Prace są już realizowane.
• 27.08.br. zakończono roboty i dokonano odbioru przebudowy ściany hali
sportowej w obiekcie Szkoły w Nowym Miszewie. Zadanie zrealizowała
firma CERES HALE w systemie zaprojektuj i wybuduj, wartość prac - 115
000 zł.
z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej:
• 06.08 br. podpisałem umowę z firmą „P.H.U. GOLD-SPRING” na realizację
zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w m. Białobrzegi na
działce gminnej o nr 118/18” w ramach dofinansowanego wsparcia z
Ministerstwa Sportu i Turystyki (Otwarte Strefy Aktywności – OSA 2019) na
kwotę 79.938,93 zł, termin zakończenia zadania 30.09.2019 r. Prace są w
trakcie realizacji.
• po uzyskaniu pozytywnego dla gminy wyroku WSA wniosek o przyznanie
pomocy dla zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Nowe
Miszewo, ul. Pałacowa” został ponownie rozpatrzony, niestety nie nastąpiła
zmiana punktacji na rzecz gminy, co uniemożliwia otrzymanie
dofinansowania. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wysokość
środków zabezpieczonych w budżecie na tę inwestycję, przygotowujemy
dokumentację w celu przeprowadzenia postępowania na wyłonienie
wykonawcy prac.
• 30.08.br. zostały wysłane do organów opiniujących i uzgadniających
zawiadomienia o przystąpieniu do opracowania nowego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Bodzanów. Spływają
już pierwsze wnioski do projektu.
• 16.09.br. zakończył się negatywnym wynikiem II przetarg nieograniczony na
sprzedaż budynku dawnego młyna w Bodzanowie, wraz z prawem
użytkowania wieczystego działki 469/1, z powodu braku wpłat wadium w
wymaganym terminie.
• 23.09.br., Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie, opublikował listę rankingową wniosków
spełniających kryteria do dofinansowania w ramach konkursu pn.: „Zadania z
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zakresu ochrony przyrody”, z którego wynika, iż otrzymaliśmy
dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł na pielęgnację terenów zielonych w
gminie Bodzanów.
w ramach infrastruktury drogowej
• Trwają prace geodezyjne mające określić szerokości pasów drogowych na
drogach w Kanigowie, Nowym Kanigowie, Pepłowie i Łagiewnikach w
celu oszacowania kosztów uregulowania stanu prawnego i przebudowy
przedmiotowych dróg;
• Firma Usługi Projektowe i Drogowe Franciszek Rytwiński złożyła
wstępną koncepcję I etapu przebudowy ulic osiedlowych w m. Bodzanów
w celu zaopiniowania i uzgodnienia przez referat odpowiedzialny za
utrzymanie i eksploatację dróg oraz jednostkę odpowiedzialną za
utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnych na przedmiotowym terenie.
• Dla zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi w
Mąkolinie działający w imieniu gminy projektant wystąpił za
pośrednictwem Starosty Płockiego do ministerstwa o zgodę na
zastosowanie odstępstwa od przepisów rozporządzenia w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi.
• Trwa także przygotowanie dokumentacji mającej na celu wyłonienie
wykonawcy inwestycji pn.: Budowa i przebudowa dróg gminnych na
terenie Gminy Bodzanów: Wykowo - Białobrzegi i droga nr 290201W
odcinek Białobrzegi - droga krajowa nr 62.
w ramach dokumentów strategicznych:
• od 21.08 do dnia 04.09 br. odbywały się konsultacje społeczne w sprawie
projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bodzanów na lata 2019
– 2023 (LPR)., 18.09 br. został przedstawiony projekt Lokalnego
Programu Rewitalizacji dotyczącej części Bodzanowa oraz miejscowości:
Cieśle i Chodkowo. Do projektu dokumentu mieszkańcy nie wnieśli
uwag.
w ramach współpracy z jednostkami OSP
Z dofinansowania uzyskanego ze Starostwa Powiatowego:
•
19.08 br. podpisałem umowę z firmą Horpol Sp. z o.o. na zakup sprzętu
pożarniczego i umundurowania dla członków OSP Mąkolin” o wartości
4.373,00 zł, termin dostawy do 30.09.2019 r.,
•
19.08 br. podpisałem umowę z firmą Arpapol Sp. z o.o. na zakup
umundurowania dla członków OSP w Kępie Polskiej”, o wartości 5.110,00 zł,
termin dostawy do dnia 30.09.2019 r.,
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•
22.08 br. podpisałem umowę z firmą „DRON.EDU.PL – Ośrodek
Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów” na realizację zadania pn.
„Szkolenie specjalistyczne dla członków OSP w Białobrzegach” na kwotę
3.750,00 zł, termin realizacji usługi do 30.09.2019 r.
• 23.09.br. podpisałem umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego na sfinansowanie zakupu otwartej łodzi pneumatycznej
ratowniczej z wyposażeniem dla OSP Kępa Polska. Pomoc finansowa to
kwota 100 000,00 zł.
III. Bieżąca działalność.
- Na wniosek złożony 7 czerwca 2019 r. o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2019 roku, Gmina Bodzanów otrzymała
dofinansowanie w wysokości 75 000,00 zł, na wyposażenie w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Bodzanowie.
- Tradycją naszej gminy stały się obchody DNI GMINY BODZANÓW, które w
tym roku odbyły się 15, 17 i 18 sierpnia:
I dzień - to obchody Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Wojska
Polskiego. W uroczystej mszy św. w kościele parafialnym w Bodzanowie
wzięły udział poczty sztandarowe, władze samorządowe, a także przedstawiciele
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku, harcerze, mieszkańcy i zaproszeni
goście. Po zakończonej mszy św. nastąpił przemarsz przed Pomnik
Niepodległości, gdzie przedstawiciele samorządu gminnego, powiatowego,
stowarzyszeń, sołectwa i szkół złożyli kwiaty i oddali hołd bohaterom poległym
w walkach o wolność ojczyzny.
O godz. 16.00 rozpoczęła się IV edycja Biegu Krasnala zrealizowana w ramach
projektu pn. „Maluchy na Start”. W biegu wystartowało 70 dzieci w wieku od 3
do 6 lat.
O godz. 17.00 wystartował V Bieg Bodzanowski, który cieszy się ogromnym
zainteresowaniem, nie tylko wśród mieszkańców naszej gminy. Na tegoroczny
Bieg Bodzanowski zgłosiło się 89 biegaczy z najdalszych zakątków Polski, a
także z zagranicy. Impreza zgromadziła ok. 500 osób. Biegacze otrzymali
nagrody finansowe, puchary, medale oraz nagrody rzeczowe.
II dzień - rozpoczął się Gminnymi Zawodami Sportowo-Pożarniczymi na boisku
sportowym w Kępie Polskiej. W zawodach udział wzięło łącznie 12 drużyn: w
tym 7 Męskich Drużyn Pożarniczych, 2 Kobiece Drużyny Pożarnicze, 2
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców oraz 1 Młodzieżowa Drużyna
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Pożarnicza Dziewcząt. Zawody podzielone były na dwie konkurencje, na które
składały się: bieg sztafetowy oraz ćwiczenia bojowe.
Po zakończonych zawodach pożarniczych odbył się III Rajd Rowerowy w Kępie
Polskiej. W ramach projektu pn."Turystyka z biegiem Wisły" wystartowało 35
uczestników i rekreacyjnie przejechało 20 km z biegiem rzeki Wisły. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy oraz upominki. Projekt Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego Sokół w Bodzanowie pn."Turystyka z biegiem Wisły"
został dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
III dzień - piknik rodzinny, który upłynął pod znakiem wielu atrakcji - muzyki,
zabawy i rywalizacji o charakterze rekreacyjno-sportowym. O godz. 8.00
rozpoczęły się zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży pn. ,,Pożegnanie lata”,
które odbyły się w parku nad stawem w Bodzanowie. Organizatorem zawodów
wędkarskich było Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 103 w
Bodzanowie. O godz. 9.00 ruszył rajd 4 x 4 z cyklu ,,Cudze Chwalicie…” – IV
edycja Bodzanów zorganizowany przez Groszek Off Road, podczas którego
startowało 60 załóg. W tym samym czasie rozpoczęła się rywalizacja 42 załóg w
wyścigu WRAK RACE na torze przy ul. Czystej w Bodzanowie.
O godzinie 15.00 nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy oraz powitanie gości
podczas którego
z rąk Wicemarszałka
Województwa Mazowieckiego
Wiesława Raboszuka oraz Posła na Sejm RP Marcina Kierwińskiego miałem
przyjemność otrzymać Medal Pro Masovia. Podczas pikniku wszyscy zebrani
mogli podziwiać występy zespołów muzycznych i artystów: Zespołu The Voice
Orkiestra, Cieślanie, Czaderki i Kruszyny, Aleksandry Paczkowskiej, Wojciecha
Gąsowskiego i BOBIEGO. Ogromną popularnością cieszył się występ gwiazdy
wieczoru – Geska. Impreza zakończyła się dyskoteką prowadzoną do późnego
wieczoru przez Formację Len Art. Podczas pikniku nie zabrakło atrakcji dla
najmłodszych – gry i zabawy, zjeżdżalnie, trampoliny, kramiki z zabawkami,
wesołe miasteczko oraz kucyk. Można było również podziwiać barwnie i suto
zastawione stragany sołectw oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy
Bodzanów, na których znajdowały się lokalne potrawy i wypieki, a także
Lepiuchy Bodzanowskie, które cieszą się ogromną popularnością jako produkt
regionalny Gminy Bodzanów. Dodatkową atrakcją był pieczony dzik
przygotowany przez Polski Związek Łowiecki. Większość zadań
przygotowanych w ramach obchodów Dni Gminy Bodzanów 2019 została
dofinansowana w ramach Partnerstwa z Samorządem Województwa
Mazowieckiego.
Całkowity koszt DGB 2019 r. to kwota 112 880,43 z tego środki pozyskane ze
źródeł zewnętrznych 75 324,00 zł, natomiast środki własne organizatorów to
kwota 37 457,43 zł
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- 25 sierpnia br. reprezentacja Gminy Bodzanów brała udział w Dożynkach
Powiatu Płockiego, które w tym roku odbyły się w Brudzeniu Dużym. Naszą
gminę reprezentowali: Koło Gospodyń Wiejskich Bodzanowskie Pierożanki,
które przygotowało własnoręcznie upieczony chleb dożynkowy ozdobiony
kwiatami i owocami, strażacy z OSP Gromice, którzy prezentowali wieniec
dożynkowy Gminy Bodzanów, poczty sztandarowe OSP Kępa Polska i OSP
Kanigowo, pracownicy urzędu gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
Bodzanów Pawłem Różańskim. Wśród wystawców znalazły się koła gospodyń
wiejskich z terenu naszej gminy, które brały udział w konkursie kulinarnym pn.
,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionu’’. Pierwsze miejsce w kategorii
,,przekąska’’ zajęło Koło Gospodyń Wiejskich Archutówko, zaś w kategorii
,,potrawa mięsna’’ Koło Gospodyń Wiejskich Bodzanowskie Pierożanki zajęło
drugie miejsce.
- 28 sierpnia br. odbyły się dwa posiedzenia komisji egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się uzyskanie stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego. Obydwie nauczycielki zdały egzamin i uzyskały
stopień nauczyciela mianowanego.
- 29 sierpnia br. odbyłem zebranie informacyjne z sołtysami gminy Bodzanów.
- 2 września br. w szkołach prowadzonych przez Gminę Bodzanów odbyło się
uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Ośmioletnie szkoły podstawowe
są przygotowane do prowadzenia zajęć, w bezpiecznych i higienicznych
warunkach.
- 9 września br. odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi działającymi w
jednostkach oświaty gminy Bodzanów, w sprawie uzgodnienia zmiany do
regulaminu wynagradzania nauczycieli. Zmiany zostały uzgodnione i zapisane
w stosownym protokole, projekt uchwały został przedstawiony na dzisiejszą
sesję Rady Gminy.
- 18 września br. obyła się uroczystość patriotyczna poświęcona upamiętnieniu
bohaterów poległych za wolność podczas II wojny światowej: Ignacego Feliksa
Grabowskiego – patrona Szkoły Podstawowej w Bodzanowie, 13 bohaterów z
Polskiej Organizacji Zbrojnej rozstrzelanych w publicznej egzekucji w 1942
roku.
- Trwają zebrania wiejskie w sprawie podziału środków na fundusz sołecki w
2019 roku i jednocześnie w sprawie konsultacji dotyczących zmiany siedziby
władz Gminy Bodzanów z Bodzanowa na Chodkowo.
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- Warsztatami ceramicznymi rozpoczęły się spotkania w ramach projektów:
KTO, JEŚLI NIE MY? oraz PODRÓŻE KULINARNE, adresowane do
seniorów. Zajęcia zostały dofinansowane ze środków Stowarzyszenia
,,Radomskie Centrum Przedsiębiorczości’’ i obejmują warsztaty florystyczne,
ceramiczne, techniczne oraz kulinarne. Spotkania zostały zaplanowane dla
seniorów, członków Kół Emerytów i Rencistów oraz słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku i będą trwały do listopada br.
- 7 września br. na terenie gminy Bodzanów odbyła się akcja popularyzująca
wybitne dzieła polskiej literatury pod nazwą Narodowe Czytanie. Wybrane
teksty, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami
uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem przeczytane zostały
w ośmiu sołectwach na terenie naszej gminy. Do przygotowania włączyli się
mieszkańcy sołectwa Miszewo, Koło Gospodyń Wiejskich „Wiejskie Babeczki”
z Borowic, Ochotnicza Straż Pożarna z Kanigowa, Szkoła Podstawowa w
Cieślach, Ochotnicza Straż Pożarna z Kępy Polskiej wraz z p. Leszkiem
Zychem, pani sołtys Elżbieta Rosińska z mieszkańcami Archutówka,
mieszkańcy wsi Białobrzegi oraz Szkoła Podstawowa i Harcerze z Bodzanowa.
Zgromadzeni słuchacze mogli wysłuchać ośmiu nowel, które czytali urzędnicy
samorządowi różnych szczebli, nauczyciele, rolnicy, mieszkańcy oraz dzieci.
Komentarz przed czytaniami przygotowała i powiedziała p. Grażyna Rybicka.
Narodowe Czytanie w swojej formie zgromadziło rekordowa liczbę ponad 220
odbiorców.
- 14 września br. w filii Biblioteki Centrum Kultury odbyło się spotkanie z
autorką Magdaleną Witkiewicz. Autorka promowała swoją najnowszą książkę,
której premiera odbędzie się 30 października tego roku. W spotkaniu mogli
uczestniczyć mieszkańcy naszej gminy. Wstęp był bezpłatny i zgromadził ponad
30 osób.
Infrastruktura
Na przełomie lipca i sierpnia br. wystawiliśmy 380 upomnień
wzywających do uregulowania zaległości z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Część z nich została uregulowana. Wobec osób, które uchylają
się od obowiązku opłaty, zostaną wystawione tytuły wykonawcze
i przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem prowadzenia dalszych
czynności egzekucyjnych.
Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 roku od mieszkańców
naszej gminy.
20 września br. po raz kolejny zorganizowana została na terenie Gminy Akcja
Sprzątania Świata, która przebiegała w tym roku pod hasłem ,,Nie śmiecimy –
sprzątamy-zmieniamy”. Do akcji przyłączyło się ok. 600 uczniów wraz
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z nauczycielami oraz dyrekcją szkół z terenu Gminy. Odpady zebrane podczas
akcji sprzątania zostały odebrane bezpłatnie przez firmę Remondis Sp. z o.o.
Jak już wspominaliśmy wcześniej odnośnie narastającego problemu
związanego z odbiorem odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
w sierpniu nawiązaliśmy kontakt z dwiema firmami, które mogłyby dokonać
odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych. Szczegółowe
informacje na ten temat zostały przekazane sołtysom.
Z kolei w dniu 17 września br. Minister Środowiska przekazał informację, że
rząd przeznacza dla gmin pieniądze na dofinansowanie programu "Usuwanie
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej", który
ma być finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej i ma ruszyć niebawem. Oczekujemy zatem na konkretne
wytyczne. Po uzyskaniu jakichkolwiek dalszych informacji w tym temacie
natychmiast je ogłosimy.
W dalszym ciągu wystawiamy przedsądowe wezwania do dobrowolnej
zapłaty wraz z zaproszeniem do podjęcia próby pozasądowego sposobu
rozwiązania sporu celem ściągnięcia zaległości czynszowych. Z częścią
mieszkańców podpisujemy porozumienia odnośnie ratalnych spłat zaległości.
W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym w pierwszej połowie
sierpnia br. wykonaliśmy opisy przedmiotów zamówienia dotyczące dostawy
materiałów grzewczych dla naszych potrzeb. Na chwilę obecną umowy z
dostawcami eko groszku, pelletu i oleju grzewczego są podpisane na sezon
2019/2020. W ramach przeglądu instalacji co. w pierwszej połowie września
2019 r. przez firmę Kotły, Kominy, Filtry Robert Faleńczyk z Pruszcza został
wymieniony sterownik w kotłowni budynku komunalnego w Chodkowie
Działki przy ul. Miodowej. Kwota usługi to 4 305,00 zł brutto.
Ponadto wykonaliśmy przeglądy kominiarskie w budynku Urzędu Gminy oraz
budynkach komunalnych. Przeglądy wykonał Zakład Usług Kominiarskich
Jakubowski Rajmund z Płocka za kwotę 4 000,00 zł brutto.
We wrześniu br. na potrzeby prac wykonywanych przez Referat
Infrastruktury został zakupiony półautomat spawalniczy za kwotę 2472,55 zł.
W ramach przygotowań do przewozu dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności
do szkół na terenie Płocka, wykonano naprawę samochodu Volksvagen WPL
65LG na kwotę 3406,50 zł. Naprawę wykonała firma SZER-SERWIS Robert
Szerewicz z Nowego Miszewa.
W ramach prac związanych z realizacją funduszu sołeckiego,
wykonaliśmy i wykonujemy remonty i utwardzania dróg gminnych w
sołectwach: Bodzanów, Borowice, Cybulin, Karwowo Szlacheckie,
Krawieczyn, Gąsewo, Kłaczkowo, Małoszewo, Nowe Miszewo, Parkoczewo,
Nowe Kanigowo, Stanowo, Reczyn i Ramutówko.
Ukończono prace związane z remontami i budową chodników w
Bodzanowie, Chodkowie Działki i Nowym Miszewie. W sołectwie Białobrzegi
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wykonano ogrodzenie działki gminnej – róg ul. Długiej i ul. Wiślanej. W
sołectwie Miszewo Murowane montowane są przepusty drogowe.
Zamontowano 7 lamp solarnych: trzy w sołectwie Chodkowo, po jednej w
Małoszewie, Stanowie, Niesłuchowie i Leksynie. Zakończono modernizację
świetlicy wiejskiej w Cieślach, przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w
Reczynie, wykonano dach na świetlicy wiejskiej w Niesłuchowie, trwa
modernizacja i ocieplanie budynku świetlic w Wiciejewie, Mąkolinie i
Gromicach.
Zakupiliśmy również 25 ton soli drogowej do przygotowania mieszanki
piaskowo – solnej.
W dniu 1 sierpnia o godzinie 1700 uruchomiono syreny w OSP z naszego
terenu w celu upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
3 sierpnia miał miejsce pożar Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w
Nowym Miszewie. W akcji brali udział strażacy jednostek OSP z terenu Gminy
Bodzanów. Zadysponowaliśmy również nasz autobus do przewozu
mieszkańców DPS-u w miejsca wskazane przez kierownictwo DPS.
Otrzymaliśmy środki ze Starostwa Powiatowego w Płocku na
umundurowanie, zakup sprzętu pożarniczego oraz szkolenia specjalistycznego
dla OSP Mąkolin, OSP Kępa Polska i OSP Białobrzegi.
Ponadto jednostki OSP korzystają z nowego programu dofinansowującego straż
5000+. Wszystkie jednostki z naszej Gminy, oprócz OSP Bodzanów,
postanowiły za część kwoty z dofinansowania 5000+ zakupić wspólnie
młodzieżowy tor przeszkód z certyfikatem, który wykorzystany będzie podczas
gminnych zawodów sportowo – pożarniczych odbywających się raz w roku w
naszej Gminie.
17 sierpnia br. w drugim dniu Dni Gminy Bodzanów odbyły się Gminne
Zawody Sportowo – Pożarnicze w Kępie Polskiej, w których udział wzięło 12
drużyn.
W kategorii męskiej I miejsce zajęła OSP Gromice, II miejsce OSP Wiciejewo,
III miejsce OSP Bodzanów, w kategorii kobiet: I miejsce OSP Kanigowo, II
miejsce OSP Mąkolin. W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
chłopców zwyciężyli OSP Mąkolin, a w MDP dziewczęcej OSP Kanigowo.
Jednostki, które zajęły I miejsca brały udział w Powiatowych Zawodach
Sportowo - Pożarniczych w dniu 14.09.2019 r. na boisku sportowym w
Staroźrebach. W kategorii kobiet 3 miejsce zajęła drużyna z OSP Reczyn, w
kategorii mężczyzn 7 miejsce zajęła drużyna z OSP Gromice.
Członkowie OSP pomagali również w zabezpieczeniu imprez trwających
podczas Dni Gminy Bodzanów 2019. Wszystkim druhom serdecznie dziękuję za
okazaną pomoc w organizacji tych dni.
28.08.2019 r. odbyło się zebranie Gminnego Zarządu ZOSP RP w
Bodzanowie. Tematem zebrania było omówienie gminnych i powiatowych
zawodów sportowo – pożarniczych, konkursu ekologicznego, akcji
krwiodawstwa, inwestycji w strażnicach OSP oraz sytuacji OSP Bodzanów.
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7 września br. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku ogłosił strefę
czerwoną dla Gminy Bodzanów dotyczącą ASF (afrykański pomór świń).
Oznacza to, że zgodnie z przepisami na obszarze objętym ograniczeniami
wprowadza się środki w zakresie zwalczania ASF, a także monitorowania
zdrowia świń i dzików. W Urzędzie Gminy zostało zorganizowane spotkanie
dla sołtysów i rolników z terenu gminy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
który przybliżył schemat w podejmowaniu działań w ogłoszonej strefie.
W dniach 28.08. - 03.09.2019 r. na podstawie zarządzenia nr 141
wydanego przez Prezesa Rady Ministrów zostały wprowadzone stopnie
alarmowe ALFA I ALFA CRP na całym terytorium RP w związku
z uroczystościami upamiętniającymi 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
W tym samym czasie w związku z awarią oczyszczalni ścieków „Czajka”
w Warszawie ścieki, które dostały się do Wisły dotarły do Kępy Polskiej.
Powiatowy lekarz weterynarii wydał komunikat o pojeniu zwierząt wodą
spełniającą wymagania oraz karmieniu zwierząt karmą, która nie jest
zanieczyszczona ściekami, szczególnie wypasu wzdłuż rzeki Wisły.
Na początku września została wysłana do Starostwa Powiatowego
w Płocku informacja z realizacji akcji „Bezpieczne wakacje”.
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim było
realizowane ze współpraca jednostek podległych Urzędowi Gminy w
Bodzanowie tj. GCKiS w Bodzanowie, placówek oświatowych, placówek
zdrowotnych oraz policji.
W dniach 18-19.09.2019 r. zostało przeprowadzone powiatowe
ćwiczenie obronne pk. „ZIELONY JAR - 2019” we współdziałaniu
z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami, jednostkami samorządu
terytorialnego z terenu powiatu płockiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień
w Płocku. Tematem ćwiczenia było osiąganie wyższych stanów gotowości
obronnej oraz realizacja przedsięwzięć i procedur wynikających z Planów
Organizacyjnych Funkcjonowania powiatu płockiego i gmin w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz
w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na ternie powiatu płockiego.
Wodociągi i kanalizacja
- W sierpniu i wrześniu br. przekazaliśmy ustabilizowane komunalne osady
ściekowe oraz skratki 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 Labotest z Torunia. Zgodnie z harmonogramem
zostały pobrane również próbki wody popłucznej na Stacjach Uzdatniania
Wody.
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- W ramach monitoringu kontrolnego wykonywanego w III kwartale 2019 roku
zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Płocku, laboratorium Labotest z Torunia dokonało
poboru wody uzdatnionej ze wszystkich trzech stacji uzdatniania wody oraz
punktów na przyporządkowanej sieci wodociągowej z terenu Gminy Bodzanów.
Dodatkowo zleciliśmy pobór wody surowej ze stacji uzdatniania wody.
Awaria oczyszczalni Czajka nie wpłynęła na stan wody na terenie Gminy
Bodzanów z uwagi na fakt, iż woda do uzdatniania pobierana jest ze studni
głębinowych oddalonych od rzeki Wisły.
- 02.09.2019 r. otrzymaliśmy prawomocną decyzję Wód Polskich ustalającą
taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
Gminy Bodzanów na okres 3 lat.
Nowe stawki wchodzą w życie z dniem 17.09.2019 r.
Dotychczasowa stawka dla gospodarstw domowych za m3 wody wynosiła 2,34
zł netto obecnie to 2,72 zł netto.
Stawka za ścieki wynosiła 5,07 netto po zmianie 6,61 zł.
Nowa taryfa wyróżnia 3 grupy taryfowe dla zaopatrzenia w wodę oraz 2 dla
odprowadzenia ścieków.
- Wody Polskie zaopiniowały pozytywnie również przedstawiony przez Radę
Gminy Bodzanów projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Bodzanów.
- Zakupiliśmy podchloryn sodu na potrzeby uzdatniania wody na suwach oraz
polielektrolity do odwadniania osadu w oczyszczalniach ścieków.
Na stacji uzdatniania wody w Reczynie i Leksynie został przeprowadzony
przegląd sprężarek oraz prace serwisowe przy tych urządzeniach tj. wymiana
lampek sygnalizujących pracę automatyczną oraz wymiana presostatu na stacji
uzdatniania wody w Leksynie.
- Zakupiliśmy używaną koparko – ładowarkę JCB 3CX Sitemaster, rok
produkcji 2007, za kwotę 174 414,00zł. Dostawcą koparko- ładowarki była
firma „JACKOP” Jacek Bielicki ul. Wał Zawadowski 79, 02-986 Warszawa.
Nowy sprzęt pozwoli na usprawnienie prac przy usuwaniu awarii na sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.
- Prowadzimy kolejne działania zmierzające do odzyskiwania zadłużenia za
pobór wody oraz odprowadzenie ścieków. Po raz kolejny do dłużników zostały
wysłane wyzwania do zapłaty, wobec osób uchylających się od spłaty
zadłużenia rozpoczęto procedurę odcięcia dostaw wody.
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- Przygotowaliśmy programy funkcjonalno-użytkowe oraz szacowanie kosztów
modernizacji stacji uzdatniania wody w Leksynie oraz budowy pompowni
pośredniej ze zbiornikiem retencyjnym w Nowym Kanigowie. Programy
stanowią załącznik do wniosku złożonego przez RI do PROW 2014-20.
- Coraz większym problemem stają się przydomowe pompownie ścieków w
Niesłuchowie oraz Miszewie. Niewłaściwa eksploatacja przez użytkowników
oraz naturalne zmęczenie materiału powodują wyjątkowo dużą awaryjność
systemu kanalizacyjnego, a przez to bardzo duże koszty utrzymania. Od
początku roku awarii uległo 27 pompowni z pośród 99 funkcjonujących w tym
systemie. Najbardziej awaryjne są pompy, a koszt naprawy jednej to około 1 tyś
zł, zakup nowej to 7 tyś zł.
- Na bieżąco wykonywane są prace polegające na usuwaniu awarii na sieci
i przyłączach wodociągowych oraz przyłączach kanalizacyjnych na terenie
Gminy Bodzanów.
- Z uwagi na zbliżający się koniec budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Bodzanów oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków rozpoczęliśmy
wydawanie warunków technicznych przyłączenia do nowej sieci. Na początku
października planowane jest spotkanie informacyjne z mieszkańcami w celu
zaprezentowania szczegółowo procedury przyłączania się do kanalizacji.

Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW
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