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

Realizacja uchwał Rady Gminy.

Uchwały podjęte na XIII 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 zmiany uchwały nr 296/XLV/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014
roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- w sprawie zmiany uchwały nr 223/XXXVI/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 14 czerwca
2017 roku w sprawie emisji obligacji,
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok
2020,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
w 2020 roku,
- w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty,
- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie
Gminy Bodzanów,
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
- w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bodzanów lub jej
jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób
uprawnionych do udzielania tych ulg.
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 – zakończono realizację inwestycji, w dniu
29.11.br. obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego;
- kanalizacja sanitarna – zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej, w dniach
od 11 do 17.12.br. przeprowadzono odbiór inwestycji z udziałem wykonawców oraz
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zarządców dróg. Obecnie mieszkańcy aglomeracji Bodzanów podłączają się do nowo
wybudowanej sieci;
- 18.12.br. dokonano odbioru końcowego „Budowy kanalizacji deszczowej w głównych
drogach gminnych w m. Białobrzegi”.
Z zakresu ochrony ziemi:
- 20.12.br. złożono rozliczenie końcowe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Bodzanów w 2019 r. – etap II”. Całkowita wartość
zadania to kwota ponad 26 tys. zł., która stanowi 100% wartości zadania. Usunięto około
65 ton azbestu.
Z zakresu ochrony przyrody:
- 20.12.br. złożono rozliczenie końcowe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pn. „Pielęgnacja terenów zielonych na terenie
gm. Bodzanów".
Z zakresu budynków użyteczności publicznej i kształtowania przestrzeni publicznej:
- w dniach 18-19.11.br. przeprowadzona została kontrola realizacji zadań w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - MIAS 2019. W protokole i wystąpieniu
pokontrolnym nie stwierdzono uwag dotyczących sposobu wykonania prac oraz rozliczenia
finansowego inwestycji;
- 18.12.br. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej
w m. Kępa Polska” dofinansowanego z PROW. Wykonano m.in. wieźbę i pokrycie dachowe,
docieplenie budynku, malowanie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, nową
instalację elektryczną, sanitarną i wyposażono budynek w fotowoltaikę. Pomieszczenia
obiektu wyposażono w meble i niezbędny sprzęt;
- 20.12.br. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wnioski
aplikacyjne na pozyskanie środków w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw 2020. Inwestycje będą dotyczyły poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na drogach
poprzez budowę chodników w sołectwie Bodzanów, Łętowo, Chodkowo oraz przebudowy
świetlic wiejskich w Garwaczu i Borowicach.
Z zakresu infrastruktury drogowej:
- 20.12.br. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach dotacji ze środków związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, przebudowy nawierzchni drogi gminnej
w miejscowości Łagiewniki. Szacunkowa wartość zadania to około 130 tys. zł.;
- 11.12.br w świetlicy wiejskiej w Gąsewie odbyło się spotkanie z przedstawicielami
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz pracownikami biura projektowego
działającymi na zlecenie GDDKiA w sprawie koncepcji przebudowy drogi krajowej nr 62.
Mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości wniesienia, na przekazanych przez
projektantów drukach, wniosków indywidualnych w zakresie przyjętych przez biuro
projektowe rozwiązań. W ślad za powyższym 17.12.br. spotkałem się w Warszawie z z-cą
dyrektora oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA p. Leszkiem Sekulskim
składając na jego ręce pismo z naszymi uwagami i wnioskami co do przedstawionej
koncepcji.

2

III.

Bieżąca działalność.

- 29.11.br. odbyła się V Gala Wolontariatu w Gminie Bodzanów, w której uczestniczyli
wolontariusze i ich rodziny oraz zaproszeni goście. Atrakcją tegorocznej Gali był występ
zespołu „Banda Łysego” oraz prezentacja tańców standardowych i latynoamerykańskich
w wykonaniu tancerzy ze szkoły SHOW TIME. Podczas Gali najbardziej zasłużeni
Wolontariusze, zrzeszeni w Centrum Wolontariatu zostali nagrodzeni za zaangażowanie
w prace wolontarystyczne.
- Wolontariusze z Centrum Wolontariatu GOPS podczas corocznej akcji świątecznej „Groby
Niczyje”, sprzątali groby osób samotnych oraz podopiecznych GOPS, które udekorowali
świątecznymi stroikami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich „Wiejskie
Babeczki z Borowic”.
- W okresie świątecznym osoby samotne i
niepełnosprawne zostały obdarowane
tradycyjnymi potrawami wigilijnymi, które przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
„Pierożanki” z Bodzanowa.
- Firma CEDROB dodatkowo przygotowała paczki dla 34 osób samotnych, starszych
i niepełnosprawnych.
Referat Infrastruktury
Od 1 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Zgodnie z obowiązkiem ustawowym wynikającym z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zostaną
zawiadomieni o wysokości należnej opłaty listownie za potwierdzeniem odbioru.
Zawiadomienie zawierać będzie również nowy numer konta rachunku bankowego na który
mieszkańcy od stycznia będą zobowiązani uiszczać miesięczną opłatę. Usługę odbioru
odpadów świadczyć będzie firma Eko-Maz Sp. z o.o. z/s w Płocku.
Spółka jest obecnie na etapie dostarczania mieszkańcom harmonogramów odbioru
odpadów na rok 2020. Harmonogramy dodatkowo opublikowano na stronie internetowej
urzędu. Ponadto do mieszkańców trafią również ulotki informacyjne dotyczące zmian
w systemie gospodarki odpadami.
W wyniku zapytania ofertowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów
pochodzących z targowisk gminnych, budynku Urzędu Gminy oraz zbieranych podczas
sprzątania przydrożnych rowów, przystanków oraz koszy ulicznych wyłoniona została firma
Eko-Maz Sp. z o.o. która w/w usługę świadczyć będzie od stycznia 2020 roku.
W grudniu br. złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” na rok 2020, na łączną
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kwotę 70 200 zł. Chęć udziału w programie zadeklarowało 79 rolników z terenu Gminy
Bodzanów. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji oszacowanych zostało 140,4 ton
odpadów rolniczych.
W pierwszych dniach stycznia 2020 roku zostaną odebrane przez firmę Usługi
Transportowe Jacek Borkowski z Ciechanowa i przekazane do utylizacji odpady pochodzące
z działalności rolniczej, które mieszkańcy mogli dostarczać bezpłatnie do wyznaczonego
punktu. Skorzystało z tej możliwości ok. 50 osób.
W ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego trwają ostatnie prace związane
z remontem i utwardzaniem dróg gminnych oraz montażem przepustów w m. Chodkowo
i Miszewo Murowane.
W dalszym ciągu są kontynuowane prace związane z realizacją zadania pn. „Remont
świetlicy wiejskiej w m. Garwacz”. W ramach tego zadania zostały zakupione artykuły do
remontu łazienek, kuchni i sali oraz zamontowano i podłączono bezodpływowy zbiornik na
nieczystości płynne.

Zgłoszono do Starostwa zamiar wykonania placu zabaw i siłowni

plenerowej ze strefą relaksu w sołectwie Archutówko.
W ramach bieżącego utrzymania świetlic wiejskich zakupiliśmy wyposażenie do
świetlicy w Archutówku, Wiciejewie, Garwaczu oraz opał do świetlicy w Gąsewie.
W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy finansowej
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu
„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”, przygotowano opis
zadań przyjętych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wytypowanych sołectw
t. j. Bodzanów, Chodkowo, Łętowo, Borowice oraz Garwacz.
W dalszym ciągu wystawiane są przedsądowe wezwania do dobrowolnej zapłaty
wraz z zaproszeniem do podjęcia próby pozasądowego sposobu rozwiązania sporu celem
ściągnięcia zaległości czynszowych. W związku z powyższym wpływają podania
do rozpatrzenia celem rozłożenia zaległości czynszowych na raty.
W listopadzie został zakupiony pellet na cele grzewcze dla budynku Urzędu Gminy
w ilości 6,48 ton na kwotę 6 415,22 zł., a na początku grudnia dla budynku komunalnego
w Chodkowie-Działkach ul. Miodowa 17 w ilości 5,40 ton na kwotę 5 346,01 zł. oraz olej
opałowy do budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Miszewie Murowanym na kwotę
1 036,46 zł.
W połowie bieżącego miesiąca zostało wykonane przyłącze kanalizacyjne do budynku
komunalnego w Stanowie nr 56 oraz planowane jest wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
do budynku komunalnego, który wykorzystuje Posterunek Policji w Bodzanowie.
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Przeprowadzono zamówienie publiczne na zakup i dostawę benzyny bezołowiowej na
potrzeby Gminy Bodzanów w 2020 roku. Na wysłane zapytanie ofertowe nie odpowiedziała
żadna firma, w związku z czym zostanie ono ponowione w najbliższym czasie.
W wyniku ogłoszonego przetargu na zakup i dostawę oleju napędowego na potrzeby
Gminy Bodzanów dokonano wyboru oferty firmy TANKPAL Sp z o.o. z/s w Cekanowie.
Do remontu został oddany samochód ciężarowy Mercedes Benz.
Na stronie internetowej Urzędu Gminy i w mediach społecznościowych umieszczono
informacje w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych i krajowych oraz
chodników, przypominający o kolejności utrzymania dróg i ustawowym obowiązku
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń przez właścicieli, użytkowników
i zarządców nieruchomości przy których chodniki są bezpośrednio położone.
Na początku grudnia została utwardzona kruszywem naturalnym typu dolomit
ul. Czysta w Bodzanowie.
6 grudnia br. zostały podpisane umowy pomiędzy Gmina Bodzanów, a Urzędem
Marszałkowskim dotyczące pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej
na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla OSP z terenu Gminy:
OSP Kanigowo otrzymało kwotę 14 tys. zł, OSP Mąkolin 8 tys. zł, a OSP Gromice 5 tys. zł.
W ramach dofinansowania dla OSP Kanigowo zakupiliśmy przyczepkę lekką samochodową
do przewozu motopomp i armatury, skrzynię narzędziową na sprzęt oraz umundurowanie
bojowe, natomiast dla jednostki OSP Mąkolin i OSP Gromice umundurowania bojowe.
W grudniu Naczelnicy OSP złożyli wnioski o wypłatę ekwiwalentu za udział
w działaniach ratowniczych i szkoleniach.
Podpisano umowę z firmą HETMAN Sp. z o.o., na odbiorów padłej zwierzyny
z terenu Gminy Bodzanów. Umowa będzie obowiązywała od 4 stycznia 2020 r.
4 grudnia br. odbyło się zebranie Zarządu Gminnego ZOSP RP. Tematem spotkania
były sprawy bieżące, przedstawienie nowego zarządu OSP Bodzanów oraz omówienie
regulaminu zamówień publicznych w jednostkach OSP.
3 grudnia na stanowisku bezpieczeństwa, obrony i zarządzania kryzysowego została
przeprowadzona zewnętrzna kontrola ze Starostwa Powiatowego w Płocku. Wszystkie plany
dotyczące Obrony Cywilnej zostały na bieżąco zaktualizowane.
Wojskowy Komendant Uzupełnień po uzgodnieniu z Urzędem Gminy zwrócił się
z wnioskiem o zaktualizowanie kurierów Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej.
Postępowanie administracyjne w tej sprawie zostało wszczęte.
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Wodociągi i kanalizacja
W

grudniu

br.

przekazano

ustabilizowane

komunalne

osady

ściekowe

z oczyszczalni ścieków w Bodzanowie w ramach obowiązującej umowy z firmą Ziemia
Polska z Ożarowa Mazowieckiego.
W odpowiedzi na pismo Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego
w Płocku przesłaliśmy do uzgodnienia harmonogram poboru próbek wody w 2020 roku.
Przekazane zostały do naprawy kolejne uszkodzone pompy z oczyszczalni ścieków
i przydomowych przepompowni z terenu Gminy. Łączny koszt napraw wyniesie
ok. 3 000,00 zł. brutto.
Zakupiono elektryczną sprężynę do rur kanalizacyjnych i zgrzewarkę doczołową
z napędem elektrycznym, których łączny koszt wyniósł 9 010,16 zł. brutto. Został zamówiony
również szalunek do wykopów oraz materiały wodociągowe i elektryczne na bieżące naprawy
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Naprawiony został również sterownik zestawu hydroforowego w Stacji Uzdatniania
w Stanowie (koszt 13 490,33 zł brutto) oraz wymienione zostały sondy suchobiegu zestawu
hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody w Reczynie (koszt 651,90 zł brutto).
Na bieżąco wykonywane są prace polegające na usuwaniu awarii na sieci
i przyłączach wodociągowych oraz przyłączach kanalizacyjnych. W dalszym ciągu
odbieramy kolejne wykonane przyłącza kanalizacyjne. Do chwili obecnej zostało odebranych
50 nowych przyłączy.

Wójt Gminy Bodzanów
/-/ Jerzy Staniszewski
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