Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz bieżącej
działalności, za okres od 29 stycznia do 26 lutego 2020 r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy.

Uchwały podjęte na XV sesji rady Gminy Bodzanów, zostały przedłożone
Wojewodzie Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia oraz według właściwości do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Płocku, są to następujące uchwały:
- zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 162/XIV/2019 na rok 2020,
- w sprawie rozpatrzenia petycji adwokata Renaty Sutor z dnia 29 listopada 2019 r.
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,
- w sprawie przekazania petycji do podmiotów właściwych do jej rozpatrzenia,
- w sprawie zmiany uchwały nr 143/XII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia
4 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia Wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bodzanów”
oraz regulaminu jego nadania,
- zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Bodzanów oraz nadania
jej Statutu,
- w sprawie zmiany uchwały nr 156/XIII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia
27 listopada 2019 r. 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,
- w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bodzanów nr 154/XIII/2019 z dnia
27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Bodzanów.
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.
Sposób prowadzenia inwestycji.
Z zakresu gospodarski wodno-ściekowej:
- 21 stycznia br. podpisałem umowę o dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bodzanów”, obejmującego rozbudowę
i modernizację stacji uzdatniania wody w Reczynie i Leksynie, budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w Nowym Miszewie i Miszewie Murowanym, budowy pompowni pośredniej
w Nowym Kanigowie. Inwestycja została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów
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Wiejskich w kwocie ponad 1 658 262,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota
3 205 506,42 zł. W związku z powyższym obecnie przygotowujemy postępowania w celu
wyłonienia wykonawców prac projektowych oraz robót budowlanych. Do dnia dzisiejszego
wydane zostały decyzje celu publicznego dla budowy pompowni pośredniej wody
w miejscowości Nowe Kanigowo, na terenie działki ewidencyjnej nr 64/2 obręb Kanigowo
Nowe oraz rozbudowy stacji uzdatniania wody w Leksynie, na terenie działek ewidencyjnych
nr 89/2, 89/4 obręb Leksyn. Dla zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody
w Reczynie” posiadamy już pozwolenie na budowę z dnia 30.11.2018 r. natomiast dla
rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowym Miszewie i Miszewie
Murowanym, Starostwo Powiatowe w Płocku wydało stosowne zaświadczenia
potwierdzające przyjęcie bez uwag zgłoszenia robót budowlanych.
Z zakresu budynków użyteczności publicznej:
- 24 lutego br. został uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 2020, w związku
z powyższym przygotowujemy dokumentację niezbędną do złożenia wniosku
o dofinansowanie modernizacji hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych
w Nowym Miszewie;
- w związku z planowanym na dzień 28 lutego br. uruchomieniem naboru wniosków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dotyczącego
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, przygotowujemy dokumentację
niezbędną do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie prac związanych
z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Cieślach;
- w ramach poprawy bezpieczeństwa w obiekcie świetlicy wiejskiej w Kępie Polskiej
zamontowano instalację alarmową. Koszt usługi wyniósł 2 662,95 zł.
Z zakresu infrastruktury drogowej:
- 11 lutego br. dokonano otwarcia ofert na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg
gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo - Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek
Białobrzegi - droga krajowa nr 62”. W ramach ogłoszenia wpłynęło 5 ofert, najniższa na
kwotę 2 163 920,36 zł., najwyższa 2 982 160,46 zł. Najniższą ofertę złożyła Firma PRIMA
Bogdan Głuchowski z/s w Karwowie. Obecnie trwają prace komisji przetargowej;
- 25 lutego br. skierowano do potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe dotyczące
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników na terenie
gminy Bodzanów.
Z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami:
- 24 lutego br. w odpowiedzi na ogłoszone przetargi na zbycie nieruchomości gminnych
w Leksynie, potencjalni nabywcy dokonali wpłat wadium na poczet zakupu działki 39/1
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w wysokości 2740,00 zł. oraz działki 41 w wysokości 2040,00 zł. Przetargi odbędą się
28 lutego br.
Z zakresu działań na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych:
- 13 lutego br. złożyłem wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w ramach programu pn. „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020” na
remont pomieszczeń w budynku OSP w Bodzanowie, wartość dofinansowania to
maksymalnie 20 000,00 zł. oraz o udzielenie pomocy finansowej na zakup nowego lekkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania specjalistycznego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie. Wartość dofinansowania do zakupu lekkiego
samochodu to maksymalnie 70 000,00 zł., natomiast zakupu umundurowania
specjalistycznego to 50% kosztów poniesionych na jego zakup.
Bieżąca działalność.
- 5 lutego br. uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Bodzanowie. Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane
z przygotowaniem Zjazdu Zarządu Gminnego, który odbędzie się 21 marca. Ponadto,
z członkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy podpisałem umowy,
w ramach których powierzyłem wykonywanie czynności kierowców samochodów bojowych
na okres jednego roku. Dodatkowo 31 stycznia br. podpisana została umowa ze
Specjalistyczną Przychodnią Medyczną „Medikard” z/s w Płocku, na wykonywanie badań
lekarskich członkom OSP w 2020 roku. Obecnie jesteśmy w trakcie wprowadzania do
Systemu OSP danych zawartych w Raportach Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczących:
strażnic, wyposażenia w sprzęt ratowniczo – gaśniczy, wyszkolenia strażaków, działań
ratowniczych, działalności kulturalno – oświatowej i udziału w zawodach sportowo –
pożarniczych.
- Z zakresu ewidencji ludności, opracowano dane statystyczne dotyczące Gminy Bodzanów,
zgodnie z którymi liczba ludności gminy na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 8 220 osób, w tym
8 100 osób zameldowanych na pobyt stały oraz 120 osób na pobyt czasowy. Ponadto,
w 2019 roku na pobyt stały zameldowało się 228 osób, w tym 81 osób spoza gminy,
wymeldowało się 268 osób, urodziło się 73 dzieci, a zmarło 105 osób .
- 31 stycznia br. upłynął terminy złożenia przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz
wniesienia I raty opłaty tytułem korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2020 roku. Przedsiębiorcy dokonali wpłat na łączną wartość 62 096,29 zł. Na terenie
Gminy Bodzanów obecnie funkcjonuje 20 sklepów prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 10 punktów
gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży.
- 13 i 14 lutego br. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydali 5500 kg
żywności dla 900 osób. Żywność pozyskana została w ramach współpracy z Polskim
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Komitetem Pomocy Społecznej – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – podprogram
2019.
- Ogłoszeniem Starosty Płockiego z dnia 23 stycznia 2020 roku, ustalone zostały średnie
koszty utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. Koszty które obowiązują od
lutego 2020 r. przedstawiają się następująco:
- Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie – 4 625 zł./os. miesięcznie. Roczny
koszt utrzymania 2 osób wynosi odpowiednio 90 388 zł.,
- Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie – 4 370 zł./os. miesięcznie. Roczny koszt
utrzymania 1 osoby to 47 022 zł.,
- Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie – miesięczny koszt pobytu to 4 490 zł./os.
Roczny koszt utrzymania 1 osoby stanowi kwotę 53 880 zł.
- Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków w Warszawie – miesięczny koszt pobytu
5 225 zł./os. Koszt utrzymania 1 osoby w skali roku wynosi odpowiednio 62 700 zł.
- Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Tchórz – miesięczny koszt pobytu 3 osób to
3 870 zł., co w skali roku stanowi kwotę 46 440 zł.
Łącznie przewidywany koszt odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej
w 2020 roku wyniesie 300 430 zł. Ponadto, od lutego br. wzrosła odpłatność za pobyt
małoletnich w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Wyszogrodzie, w której przebywa
1 dziecko z terenu naszej gminy. Miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 6 194 zł.
Gmina Bodzanów ponosi 50 % tej odpłatności tj. 3 097 zł., co w skali roku stanowi kwotę
37 164 zł.
- 30 stycznia br. ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania własnego gminy
z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bodzanów
w 2020 roku. Oferty można składać do 28 lutego br.
- 4 lutego br. ogłoszono konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na
rzecz osób w wieku emerytalnych, jak również w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, które zostaną zrealizowane w 2020 roku. Termin
składania ofert upływa 10 marca br.
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
W lutym rozpoczeliśmy weryfikację danych zawartych w złożonych przez
mieszkańców deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości wzywani są do składania wyjaśnień
w zakresie rzeczywistej liczby osób zamieszkujących nieruchomość i korekt deklaracji.
Rozpoczęto procedurę związaną z wpisywaniem dłużników posiadających zaległości
z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi do Rejestru Należności Publicznoprawnych,
czyli rejestru nieterminowych płatników, prowadzonego w systemie teleinformatycznym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
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31 stycznia na terenie gminy przeprowadzona została mobilna zbiórka odpadów
wielkogabarytowych. Odpady z blisko 160 nieruchomości zostały odebrane przez firmę
Eko-Maz Sp. z o.o. i przekazane do recyklingu.
6 lutego br. wystąpiłem z wnioskiem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnej produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez
niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
Ponadto, przygotowany został i przekazany do zaopiniowania przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Koła
Łowieckie z terenu Gminy Bodzanów, projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzanów w 2020 roku.
17 lutego br. otrzymaliśmy informację, że złożony wniosek o dofinansowanie zadania
pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
uzyskał pozytywną ocenę. Kolejnym etapem poprzedzającym podjęcie przez Zarząd
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwały
w sprawie udzielenie dofinansowania, będzie przeprowadzenie negocjacji, których celem jest
ustalenie ostatecznych warunków umowy.
Referat Infrastruktury
Przygotowywane jest zamówienie publiczne na usługę kruszenia kamienia i gruzu
betonowego, który pozyskany został bezpłatnie od mieszkańców gminy w 2019 roku.
Materiał zostanie wykorzystany do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz
działalności bieżącej Gminy Bodzanów.
W ramach bieżącego utrzymania świetlic wiejskich prowadzone są sukcesywnie
rozliczenia za zużytą energię elektryczną. Dodatkowo zlecono okresową kontrolę przewodów
kominowych w świetlicy w Archutówku.
W związku z udzielonym zapytaniem ofertowym wyłoniono dostawcę materiałów
remontowo-malarskich dla Gminy Bodzanów na rok 2020, najkorzystniejszą ofertę złożyła
Firma Handlowo-Usługowa A&D COMPANY Agnieszka Durczyk z/s w Płocku.
Ponadto, rozstrzygnięte zostało postępowanie dotyczące świadczenia usług w zakresie
odbioru nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych przy
budynkach komunalnych. Wykonawcą usługi została firma Usługi Asenizacyjne Paweł
Borzewski z/s w Bodzanowie.
Zakończyliśmy prace związane z odnowieniem kotłowni usytuowanej przy budynku
komunalnym w miejscowości Chodkowo-Działki ul. Miodowa 17. Obecnie trwają prace
remontowe w budynku Urzędu Gminy. 4 lutego br. firma Instalatorstwo Elektryczne
Elektomechanika Bogdan Kowalczyk z/s w Nowym Miszewie dokonała rozdziału instalacji
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elektrycznej pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pomieszczenia
wynajmowanego przez firmę Orange.
Na bieżąco wystawiane są faktury za wynajem gminnych lokali komunalnych oraz
użytkowych. 3 lutego br. została podpisana kolejna ugoda na ratalną spłatę zadłużenia za
wynajem lokalu z zasobu gminnego.
Ponadto nieprzerwanie wykonywane są prace związane z bieżącym utrzymaniem
dróg, sprzątaniem poboczy i rowów oraz z konserwacją i wymianą znaków drogowych na
drogach gminnych.
Wodociągi i kanalizacja
Na bieżąco wykonywane są prace polegające na usuwaniu awarii na sieci i przyłączach
wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie Gminy Bodzanów.
Odbierane są kolejne wykonane przyłącza kanalizacyjne. W lutym br. podpisanych
zostało 10 umów na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.
Ponadto, na bieżąco wydawane są warunki techniczne przyłączenia do nowej sieci
kanalizacyjnej w aglomeracji Bodzanów. Do dnia dzisiejszego wydano 172 warunki
techniczne na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i podpisano łącznie 19 umów.
Dodatkowo 42 osoby posiadają wykonane i odebrane przyłącza kanalizacyjne, po
dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej z w/w osobami zostaną zawarte stosowne umowy na
odprowadzenie ścieków.
W dalszym ciągu prowadzona jest windykacja należności za wodę i ścieki. W lutym
wystawione zostały kolejne wezwania do zapłaty. Z powodu braku jakichkolwiek działań ze
strony 20 mieszkańców, skierowano do nich informację o zamiarze wpisania do Krajowego
Rejestru Długów.
Ponadto, wykonujemy prace związane z odprowadzeniem wód popłucznych ze Stacji
Uzdatniania Wody w Leksynie. W ramach wykonywanych działań zakupiliśmy betonowy
zbiornik bezodpływowy, na potrzeby naprawy odprowadzenia wód popłucznych ze Stacji
Uzdatniania Wody w Stanowie.

Wójt Gminy Bodzanów
/-/ Jerzy Staniszewski
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