Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz bieżącej
działalności, za okres od 27 lutego do 30 czerwca 2020 r.
I.

Realizacja uchwał Rady Gminy.

Uchwały podjęte na XVI i XVII 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:
- uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata
2020-2033
- uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 162/XIV/2019 na rok 2020,
- uchwała 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,
- uchwała w sprawie: zaopiniowania projektów zarządzeń Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów
ochrony dla rezerwatów przyrody: Kępa Wykowska, Wyspy Białobrzeskie i Wyspy
Zakrzewskie,
- uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Bodzanów
działek położonych w miejscowości Chodkowo, gm. Bodzanów,
- uchwała w sprawie: przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa
sołectwa Archutówko,
- uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata
2020-2033,
- uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 162/XIV/2019 na rok 2020,
- uchwała w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Bodzanów,
- uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych
w miejscowości Nowe Miszewo, obręb Miszewo Murowane Nowe, przy ulicy Wiatracznej,
- uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencji geodezyjnej 76/11, położonej
w miejscowości Chodkowo Działki (obręb geodezyjny Chodkowo), stanowiącej własność
Gminy Bodzanów,
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Stanowie,
- uchwała w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bodzanów w 2020 roku,
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem jest Gmina Bodzanów oraz warunków i zasad korzystania z nich.
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Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.
Sposób prowadzenia inwestycji.
Z zakresu gospodarski wodno-ściekowej:
•

23 marca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie zatwierdził wniosek o rozliczenie zaliczki na kwotę 160 000 zł. za okres
od 1-go do 31-go grudnia 2019 r. w ramach zakończonego zadania pn. „Kompleksowe
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej” obejmującego budowę kanalizacji
sanitarnej

w

aglomeracji

Bodzanów

oraz

rozbudowę

oczyszczalni

ścieków w Bodzanowie.
•

22 czerwca br. upłynął termin składania ofert w ramach zadania pn.: „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bodzanów”. Procedura dotyczyła wyboru
wykonawcy na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowym Miszewie
i Miszewie Murowanym. Obecnie trwają prace komisji przetargowej.

•

26 czerwca br. w ramach tego samego zadania inwestycyjnego ogłosiłem przetarg mający
na celu wyłonienie wykonawcy rozbudowy stacji uzdatniania wody w Reczynie.

Z zakresu budynków użyteczności publicznej:
•

6 kwietnia br. podpisałem umowę z firmą Master Consulting Sp. z o.o. z Warszawy
w sprawie opracowania studium wykonalności projektu dla zadania inwestycyjnego
„Termomodernizacja

budynku

Publicznej

Szkoły

Podstawowej

w

Cieślach”.

Przedmiotowy dokument stanowi jeden z najważniejszych załączników w procesie
ubiegania się o dotację unijną, zawiera kluczowe informacje dotyczące realizowanej
inwestycji jak również podmiotu wdrażającego inwestycję. Studium wykonalności jest
szczegółową analizą zaplanowanego projektu. Obejmuje ona zarówno analizę
finansowo-ekonomiczną, techniczną jak i prawną oraz instytucjonalną, której celem jest
zbadanie zasadności przedsięwzięcia. Oznacza ono ocenę i analizę potencjału projektu,
która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego
mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie
będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia.
•

16 marca br. złożyłem wniosek o dofinansowanie modernizacji hali sportowej przy
Zespole Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 2020. Planowany koszt inwestycji to ok.
465 000 zł. Projekt zakłada m.in. demontaż zużytego parkietu i ułożenie nowej podłogi
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systemowej, montaż ścianki wspinaczkowej oraz montaż osprzętu sportowego. Uchwałą
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 czerwca br. przyznano naszej gminie
100 000,00 zł. na dofinansowanie tego zadania.
•

19 maja br. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zatwierdził refundację
kosztów w wysokości 224 734,00 zł., w ramach rozliczenia projektu p.n.: „Przebudowa
świetlicy wiejskiej w Kępie Polskiej” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

•

5 czerwca br. w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020, podpisałem
umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dotyczącą wsparcia finansowego
remontu budynku OSP w Bodzanowie. Zakres prac obejmuje m.in. wymianę drzwi
garażowych, wymianę okien, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (m.in. przyłącza
kanalizacyjnego)

do

budynku.

Szacowana

wartość

robót

to

19 100

zł.,

finansowana w 100% przez Urząd Marszałkowski. Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze
w tym roku.
•

23 czerwca 2020 r. uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyznano Gminie
Bodzanów dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw
2020 na przebudowę budynków świetlic wiejskich w Garwaczu i Borowicach
(dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł. na każdy obiekt).

•

9 czerwca br. dokonałem odbioru wewnętrznych prac modernizacyjnych w obiekcie
przeznaczonym na magazyn przeciwpowodziowy w Kępie Polskiej.

•

25 czerwca br. upłynął termin składania ofert na wykonanie ogrodzenia budynku,
w którym znajduje się świetlica wiejska w m. Wiciejewo. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła Firma „EURO PŁOT” Marek Bochra z/s w Ujeździe.

Z zakresu infrastruktury drogowej:
•

4 marca br. podpisałem umowę z firmą Usługi Projektowe i Drogowe Franciszek
Rytwiński z Płocka w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi - droga krajowa nr 62”. Koszt
usługi to 34 622,00 zł. brutto.

•

5 marca br. podpisałem umowę z firmą PRIMA z Karwowa 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”. Koszt
zadania to 2 163 920,00 zł. brutto, z czego ponad 1,3 mln zł. to dofinansowanie w ramach
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PROW 2014-2020. Termin realizacji robót upływa 31 lipca 2020 r. Obecnie trwają
zaawansowane prace związane z przebudową dróg. Wykonane zostały chodniki, przejście
dla pieszych, oświetlenie skrzyżowania ulic Długiej i Białobrzeskiej, zatoka autobusowa
w ul. Długiej, ścieżka rowerowa na całym odcinku drogi, a także warstwa wiążąca
nawierzchni

jezdni.

Ponadto

otrzymaliśmy

z

departamentu

kontroli

Urzędu

Marszałkowskiego pisemną informację o pozytywnej weryfikacji dokumentacji
przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy przedmiotowych prac.
•

Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji mającej na celu wybór wykonawcy robót
budowlanych polegających na przebudowie 300 mb. nawierzchni ul. Dojazdowej
w Białobrzegach, od mostu w kierunku ul. Długiej.

•

17 marca br. podpisałem umowę z firmą VMG Polska z Warszawy, której przedmiotem
jest usługa kruszenia materiału (kamieni i gruzu betonowego) przeznaczonego
do utwardzania dróg gminnych w 2020 roku. Usługa zakłada kruszenie 1200 ton
materiału za kwotę 16 188,00 zł. (co stanowi 13,49 zł. za 1 tonę).

•

20 marca br. podpisałem umowę z firmą Budomex Bis na dostawę mieszanki mineralnoasfaltowej workowanej do stosowania na zimno wraz z jej transportem, z przeznaczeniem
na realizację zadań funduszu sołeckiego w 2020 roku. Zamówienie obejmuje
dostawę 21 ton mieszanki za kwotę 10 538,64 zł., co stanowi 501,84 zł. za 1 tonę
materiału.

•

5 czerwca br. podpisałem umowę o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa
Mazowieckiego w wysokości 55 000,00 zł. na przebudowę nawierzchni drogi gminnej
w Łagiewnikach. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego
o dł. ponad 1,1 km. Wartość inwestycji to kwota 150 000,00 zł. Inwestycja zostanie
zrealizowana w bieżącym roku. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji mającej na
celu wyłonienie wykonawcy robót.

•

Na podstawie zawartego w dniu 9 czerwca 2020 r. porozumienia z Mazowieckim
Zarządem Dróg Wojewódzkich otrzymałem 450 ton destruktu asfaltowego na potrzeby
realizacji inwestycji drogowych. Materiał został wbudowywany w drogę gminną
w Karwowie Duchownym na długości 450 m.

•

23 czerwca br. uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyznano Gminie
Bodzanów dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw
2020 na budowę chodników w m. Łętowo, Bodzanów ul. Sierakowskiego i Chodkowo
ul. Wiejska (dofinansowanie po 10 000,00 zł. na każde sołectwo).
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•

25 czerwca br. przekazałem kancelarii prawnej dokumentację przygotowaną przez
uprawnionego geodetę obsługującego Gminę Bodzanów niezbędną do złożenia
wniosku

o zasiedzenie gruntów w m. Kanigowo, Nowe Kanigowo i Pepłowo

stanowiących faktycznie pas drogi gminnej, a będących w posiadaniu osób sąsiadujących
z pasem drogowym.
Z zakresu oświaty:
•

22 czerwca br. w ramach przyznanego grantu w wysokości 59 996,00 zł. z Programu
Operacyjnego

Polska

Cyfrowa

terytorialnych

różnic

w

2014-2020,

możliwościach

działanie
dostępu

1.1
do

Wyeliminowanie
szerokopasmowego

internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna Szkoła” przekazałem na rzecz
placówek oświatowych w Bodzanowie, Nowym Miszewie i Cieślach 17 laptopów
wraz z oprogramowaniem i osprzętem (zestawy słuchawkowe).
•

26 czerwca br. podpisałem umowę w ramach rozszerzonego programu „Zdalna
Szkoła +” realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,
w ramach

której

gmina

uzyskała

dodatkowe

wsparcie

na

zakup

sprzętu

komputerowego jeszcze dla 21 uczniów z terenu gminy. Wartość wsparcia to kwota
74 991,00 zł.
Z zakresu gospodarki nieruchomościami:
•

23 czerwca br. podpisałem akt notarialny darowizny gruntów przeznaczonych pod
drogę gminną - przedłużenie ulicy Topolowej w m. Chodkowo.

•

26 czerwca br. ogłosiłem przetarg nieograniczony na sprzedaż budynku dawnej szkoły
podstawowej w Łętowie. Przetarg odbędzie się 31 lipca br. w siedzibie Urzędu
Gminy. Cena wywoławcza nieruchomości to kwota 262 200,00 zł.

Z zakresu gazyfikacji:
•

16 czerwca 2020 r. została wydana decyzja celu publicznego na budowę sieci gazowej
średniego ciśnienia w ul. Spacerowej w Białobrzegach, która stanowi współwłasność
mieszkańców posiadających przy niej posesje.

•

Obecnie trwa procedura administracyjna mająca na celu wydanie decyzji na pozostały
obszar osiedla Białobrzegi. Od pierwszej wydanej decyzji odwołał się jeden
z właścicieli gruntu w ul. Kaskady, co spowodowało wyłączenie jej fragmentu
z projektowania. Na dzień dzisiejszy postępowanie administracyjne jest na etapie
uzgodnień warunków decyzji.
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•

24 czerwca br. otrzymałem informację, że firma TECTUM Inwest Sp. z o.o, Spółka
komandytowa z/s w Płocku działająca na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa
przystąpiła do projektowania ok. 24 km sieci gazowej, która obejmuje m.in.
Łagiewniki,

Borowice,

Nowe

Miszewo,

Miszewo

Murowane,

Kłaczkowo i Niesłuchowo. Termin realizacji to koniec stycznia 2022 roku.
Z zakresu bezpieczeństwa i działalności OSP:
•

1 czerwca br. podpisałem umowy z Powiatem Płockim na dofinansowanie zadań
statutowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które brały udział w akcji
gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzeliska w Domu Pomocy Społecznej „Nad
Jarem” w Nowym Miszewie. Z terenu Gminy Bodzanów w akcji brały udział OSP
Białobrzegi, OSP Gromice, OSP Kanigowo, OSP Mąkolin, OSP Niesłuchowo oraz
OSP Wiciejewo. Każda straż otrzymała 1 000,00 zł.

•

3 czerwca br. Gmina Bodzanów otrzymała wsparcie w postaci darowizny od
Województwa Mazowieckiego w postaci zestawów środków zabezpieczających,
niezbędnych przy zwalczaniu COVID-19 dla Ochotniczych Straży Pożarnych
funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Z naszego terenu
są to jednostki OSP Bodzanów, OSP Kanigowo i OSP Niesłuchowo.

W skład

zestawu środków ochrony osobistej wchodziło 150 sztuk maseczek jednorazowych,
15 sztuk kombinezonów jednorazowych, 400 par rękawic jednorazowych, 4 komplety
ubrań specjalnych, gdzie komplet oznacza ubranie specjalne lekkie oraz hełm lekki
z przyłbicą i googlami, 20 sztuk 120 l worków na odpady czerwone oraz 10 litrów
płynu dezynfekcyjnego. Łączna wartość jednego zestawu to 13 804,44 zł., a całkowita
wartość to 41 413,32 zł.
Bieżąca działalność.
29 czerwca br. podpisałem umowę z Bankiem Vistula, której przedmiotem jest obsługa
bankowa Urzędu Gminy Bodzanów.
W okresie od 1 lutego do 29 lutego 2020 roku przyjęto 441 wniosków o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano 441 decyzji pozytywnych tj. ustalających limit na rok 2020 oraz kwotę zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji
rolnej za okres od. 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Do 30 kwietnia 2020 r.
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na rachunki bankowe producentów rolnych wskazane we wnioskach wypłacono łączną kwotę
510 113,17 zł.
31 maja 2020 r. upłynął termin wpłaty II raty opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Wszyscy przedsiębiorcy dokonali wpłat w terminie. Kwota
jaka wpłynęła z tytułu II raty opłaty to 29 364,89 zł. Łącznie od 1 stycznia do 30 czerwca br.
przedsiębiorcy dokonali wpłat tytułem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych o wartości 91 636,18 zł.
28 czerwca 2020 r. odbyła się I tura wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zapewniona została właściwa organizacja przygotowania i przeprowadzenia wyborów
poprzez działalność dziesięciu obwodowych komisji wyborczych - w dziewięciu obwodach
stałych i jednym obwodzie odrębnym. Frekwencja wyniosła: 59,02 %. Wyniki I tury
wyborów: Robert Biedroń – 57 głosów, Krzysztof Bosak – 231 głosów, Andrzej Duda –
2 297 głosów, Szymon Hołownia - 336 głosów, Marek Jakubiak – 8 głosów, Władysław
Kosiniak-Kamysz – 294 głosy, Mirosław Piotrowski – 1 głos, Paweł Tanajno – 0 głosów,
Rafał Trzaskowski – 631 głosów, Waldemar Witkowski – 1 głos, Stanisław Żółtek – 12
głosów.
Z dniem 16 marca br. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczęli
koordynację działań pomocowych dla osób przebywających w kwarantannie oraz zostali
zobligowani do składania codziennych meldunków w tym zakresie do Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej poprzez aplikację rządową CAS.
W dniach 27 – 29 kwietnia oraz 25 – 26 maja br. pracownicy GOPS wydali 36,5 tony
żywności dla 856 uprawnionych mieszkańców gminy. Żywność pozyskana została w ramach
współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa – podprogram 2019. Z uwagi na obecną sytuację zagrożenia koronawirusem,
w wydawanie żywności zostali zaangażowani wolontariusze oraz żołnierze Wojska Obrony
Terytorialnej.
15 czerwca br. pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie opuścili
placówkę Dziennego Domu „Senior +” w Stanowie, z pobytu której korzystali
od lipca 2019 roku po pożarze budynku DPS . Aktualnie placówka Dziennego Domu
„Senior +” jest poddana dezynfekcji oraz malowaniu. Na dzień 6 lipca zaplanowane jest
wznowienie działalności placówki dla seniorów.
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5 maja br. Starostwo Powiatowe w Płocku przekazało Gminie Bodzanów środki do
dezynfekcji rąk oraz powierzchni pochodzące z magazynu Agencji Rezerw Materiałowych
w ilości 85 litrów. Drugą partię otrzymaliśmy 14 maja w ilości 200 litrów. Trzecią partię
Gmina Bodzanów otrzymała 1 czerwca w ilości 125 litrów. Gmina Bodzanów łącznie
otrzymała 410 litrów środków do dezynfekcji, które zostały przekazane do placówek
oświatowych.
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
W kwietniu sporządzona została ,,Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Bodzanów za 2019 r.'' która uwzględnia m.in.: ogólną charakterystykę
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bodzanów, analizę
potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, analizę
ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy oraz liczby mieszkańców,
poziomy recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji
odpadów komunalnych, osiągnięte przez gminę. Jest to coroczny obowiązek ustawowy
narzucony ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
28 kwietnia br. złożyłem wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Inwentaryzacja
źródeł ciepła na terenie Gminy Bodzanów''. Wsparcie finansowe w ramach pomocy
finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego "Mazowiecki Instrument Wsparcia
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych zadania,
a maksymalna wysokość zadania do 200 000,00 zł. Gmina oszacowała całkowity koszt brutto
realizacji zadania na kwotę 75 768,00 zł. Celem zadania jest przeprowadzenie w formie
wywiadu bezpośredniego (wypełnianie ankiet lub dokonywanie spisu w formie papierowej
lub elektronicznej podczas oględzin nieruchomości), przez firmę zewnętrzną inwentaryzacji
źródeł ciepła u wszystkich mieszkańców z terenu naszej gminy. Inwentaryzacja jest
niezbędna do wdrażania programów ochrony powietrza, a w konsekwencji do poprawy
jakości powietrza.
W maju br. w ramach zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca - Biuro
Projektowe ARS COMMENTI z siedzibą w Płocku na opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Chodkowie, ul. Górna”. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 50 000 zł. Kolejnym
etapem będzie ubieganie się o dofinansowanie budowy PSZOK-a.
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W

ramach

otrzymanego

z

Narodowego

Funduszu

Ochrony

Środowiska

i Gospodarki Wodnej dofinansowania na realizację zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej'' w czerwcu zorganizowana została
zbiórka odpadów z której skorzystało 80 rolników z terenu Gminy. Odpady te zostały
odpowiednio zebrane, zabezpieczone, a następnie odebrane przez firmę EKO-SERWIS
z Gruduska i przekazane do odzysku i unieszkodliwienia.
W czerwcu br. wystawione zostały kolejne upomnienia wzywające do zapłaty osoby,
które zalegają z płatnościami za odbiór odpadów komunalnych na łączną kwotę 80 266,13 zł.
Kolejnym etapem będzie wystawienie tytułów wykonawczych i przekazanie ich do
Naczelnika Urzędu Skarbowego celem prowadzenia egzekucji administracyjnej. Prowadzona
jest również procedura wpisywania mieszkańców, którzy zalegają z opłatami za odpady
komunalne do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
Na bieżąco weryfikowane są dane zawarte w deklaracjach o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości
w zakresie liczby mieszkańców. W przypadku wątpliwości, co do danych zawartych
w deklaracjach na bieżąco wzywamy mieszkańców do składania korekt bądź wyjaśnień.
Ponadto sukcesywnie rozpatrywane są podania dotyczące rozłożenia na raty lub umorzenia
płatności za odbiór i wywóz odpadów komunalnych. W okresie maj-czerwiec w powyższym
zakresie wydane zostały 3 decyzje.
W czerwcu przeprowadzona została kontrola przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne tj. firmy Eko-Maz Sp. z o. o w zakresie przestrzegania zapisów zawartej umowy,
sposobu świadczonych usług, stanu sanitarno-technicznego pojazdów odbierających odpady
komunalne oraz przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców
Gminy Bodzanów. Niepokojącą sprawą jest wzrost ilości odbieranych z nieruchomości
zamieszkałych odpadów komunalnych, co przekłada się na miesięczne koszty, które Gmina
zobowiązana jest pokryć. Zgodnie z umową oraz nowymi zasadami rozliczenia tonażowego,
za każdą tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych Wykonawca
otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 931,26 zł. brutto. Mimo wprowadzenia od 1 stycznia br.
ustawowego obowiązku segregacji odpadów ,,u źródła’’ dla wszystkich mieszkańców oraz
wydzielenia popiołu z frakcji odpadów zmieszanych – ilości odpadów są większe
w porównaniu z rokiem 2019. W związku z powyższym wystosowane zostało do firmy
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EKO-MAZ Sp. z o. o. pismo w sprawie przedstawienia analizy zaistniałej sytuacji oraz
szczegółowych wyjaśnień.
W związku z otrzymanym w dniu 15 czerwca br. z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowaniem na realizację zadania
pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bodzanów
w 2020 r.”, w wysokości 34 000,00 zł. obecnie jesteśmy w trakcie szacowania ilości płyt
azbestowych u osób, które zadeklarowały chęć skorzystania z programu, celem wyłonienia
w drodze zapytania ofertowego wyspecjalizowanej firmy, która dokona ich odbioru
i utylizacji.
W ramach planowanych inwestycji wydane zostały 3 decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach na:
- Budowę wraz z rozbudową drogi gminnej relacji Bodzanów - Krawieczyn wraz
z zagospodarowaniem terenu przyległego,
- Budowę drogi gminnej Karwowo Duchowne - Parkoczewo w miejscowości Karwowo
Duchowne, Karwowo Szlacheckie i Parkoczewo,
- Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Borowice.
Ponadto wykonany został "Raport z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Bodzanów na lata 2018-2019". Raport wykonał Pan Bartłomiej Przybylski prowadzący
działalność gospodarczą P&B Energy. Koszt opracowania raportu to 615,00 zł.
W ramach uporządkowania terenów zielonych oraz istniejącego drzewostanu
będących własnością Gminy Bodzanów na bieżąco składamy do Starostwa Powiatowego
w Płocku wnioski o wycinkę drzew. Systematycznie rozpatrywane są również zgłoszenia
zamiaru usunięcia drzew lub krzewów znajdujących się na prywatnych nieruchomościach.
W terminie od 15 marca do 15 czerwca br. przez pracownika Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa świadczona była nieodpłatna pomoc przy wypełnianiu wniosków
o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2020. Na bieżąco wspomagaliśmy producentów
rolnych

poprzez

zapewnienie

im

pomocy

przy

składaniu

wniosków

o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
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elitarny lub kwalifikowany za rok 2020. Oferowana pomoc cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem. Na przestrzeni 3 miesięcy skorzystało z niej blisko 300 rolników z terenu
naszej gminy.
Referat Infrastruktury
W lutym br. trzech pracowników Referatu Infrastruktury uzyskało uprawnienia do
zajmowania

się

eksploatacją

urządzeń,

instalacji

i

sieci

elektroenergetycznych

wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną na
stanowisku eksploatacji, w czerwcu br. jeden z pracowników uzyskał uprawnienia na
operatora równiarki drogowej.
W kwietniu br. w wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowy na
dostawę mieszanki żwirowej oraz kruszywa naturalnego łamanego typu dolomit.
Najkorzystniejszą ofertę na dostawę kruszyw złożyła firma Ren Trans Renata Zych
z/s w Drwałach, która zaoferowała 21,51 zł. za 1 tonę mieszanki oraz 68,76 zł. za
1 tonę kruszywa naturalnego łamanego typu dolomit. W związku z zawartym porozumieniem
o rozwiązaniu umowy z dnia 11 maja br. wszczęto nowe postępowanie na dostawę kruszywa.
Podpisaliśmy również umowę z firmą U.S.T. Handel Żwirem – Mariusz Guziński na
dostawę 300 ton piasku wykorzystywanego do utrzymania dróg gminnych w Gminie
Bodzanów w 2020 roku. Wartość umowy to kwota 5 520,00 zł.
Ponadto, w kwietniu br. przeprowadziliśmy postępowanie na przegląd budynków
komunalnych, budynku Urzędu Gminy, wierz teletechnicznych oraz placów zabaw.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Remontowo–Budowlana JAR-CEZ Jarosław Sobczak
z/s w Płocku. Pierwszy etap w/w przeglądów odbył się 25 kwietnia

2020 r., wartość

przeglądu to 1 230,00 zł.
W wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup lamp solarnych wraz z ich
montażem dla sołectw: Osmolinek, Miszewko, Leksyn, Nowe Miszewo, Pepłowo w maju br.
podpisana została umowa ze spółką - Konsultacje Energetyczne Sp. z o. o. z siedzibą
w Płocku. Koszt zakupu i montażu 7 lamp solarnych to kwota 40 330,57 zł. Realizacja
zadania rozpocznie się w pierwszej połowie lipca.
W czerwcu wykonano i zamontowano tablice informacyjne w sołectwach: Karwowo
Duchowne i Gąsewo. Ponadto, w sołectwach: Ramutówko, Leksyn, Mąkolin, Pepłowo, Nowe
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Miszewo, Kępa Polska oraz Borowice przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami
w wyniku których środki zaplanowane na spotkania integracyjne, przekazano na remonty
dróg. W Nowym Miszewie, z uwagi na problemy techniczno-prawne (m.in. brak
uregulowania prawa własności części działek, brak odwodnienia i możliwości jego
przeprowadzenia) zrezygnowano z zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy ul. Długiej
w m. Nowe Miszewo”. Środki przeznaczono na nowe zadania tj. założenie progów
zwalniających na ul. Górnej w Nowym Miszewie oraz remont dróg gminnych w sołectwie.
W budynku Urzędu Gminy prowadzone są na bieżąco prace remontowe, aktualnie
remontowane jest pomieszczenie archiwum. Wykonano oddzielne wejście i zamontowane
zostały nowe drzwi zewnętrzne do pomieszczeń wynajmowanych przez firmę ORANGE.
W następnej kolejności wykonane zostanie miejsce postojowe dla rowerów przy budynku
urzędu. Wykonana i zamontowana została tablica ogłoszeń przed budynkiem urzędu.
Wykonaliśmy ogrodzenie pamiątkowego kamienia przy ul. św. Jana Pawła II w Bodzanowie.
Zakończyliśmy również odnawianie pomieszczenia kotłowni w budynku komunalnym
w Chodkowie-Działkach, ul. Miodowa 17. Jesteśmy w trakcie utwardzania części placu za
urzędem gminy, który wykorzystany zostanie na potrzeby postoju maszyn i urządzeń.
Zleciliśmy specjalistycznej firmie zewnętrznej czyszczenie zbiornika na olej
napędowy, równocześnie wymieniony i skalibrowany został licznik dystrybutora tego
zbiornika. W zbiorniku magazynujemy i wykorzystujemy olej napędowy na potrzeby własne.
Nieprzerwanie wykonujemy prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg,
sprzątaniem poboczy i rowów oraz konserwacją i wymianą znaków drogowych na drogach
gminnych. W połowie kwietnia zgodnie z otrzymanymi decyzjami wykonaliśmy wycinkę
drzew w miejscowościach Wiciejewo, Chodkowo-Działki, Bodzanów. W realizacji są
wycinki w Kępie Polskiej, Białobrzegach, Reczynie oraz Miszewie Murowanym.
W ramach zadań funduszu sołeckiego wykonano prace związane z usuwaniem
ubytków na drogach gminnych w

miejscowościach: Ramutówko, Małoszewo, Miszewo

Murowane, Gromice, Mąkolin Kolonia i Pepłowo, w sołectwie Parkoczewo oczyszczono
rowy.
Na bieżąco wystawiane są faktury za wynajem gminnych lokali komunalnych oraz
lokali użytkowych. W okresie od 2 stycznia do 24 czerwca br. wystawione faktury opiewały
na kwotę 112 238,40 zł., z czego kwota wpłat w tym samym okresie wyniosła odpowiednio
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115 282,98 zł. W dalszym ciągu, wystawiane są przedsądowe wezwania do zapłaty wraz
z zaproszeniem do podjęcia próby pozasądowego sposobu rozwiązania sporu celem
wyegzekwowania zaległości czynszowych.
W ramach przygotowań do okresu wiosenno-letniego wykonaliśmy we własnym
zakresie naprawy i konserwacje kosiarek, wykaszarek oraz tulejowanie koparko-ładowarki
Komatsu. Koszt tulejowania to kwota 19 557,00 zł., usługę wykonała firma Mechanika
Maszyn i Urządzeń Rolniczych Mechanika Pojazdowa Maciej Piasecki z Nowego Boryszewa.
Ponadto, wykonany został remont przedniego napędu w ciągniku CASE.
Obecnie trwają prace związane z udzieleniem zamówienia publicznego na przegląd
dróg i mostów oraz aktualizację ewidencji dróg i mostów. Opracowywane są nowe stałe
organizacje ruchu m.in. ul. Wolności w Bodzanowie i ul. Pałacowej w Nowym Miszewie,
aktualizujemy również posiadane już stałe organizacje ruchu.
W wyniku ulewnych opadów deszczu zniszczeniu uległy odcinki dróg w miejscowości
Małoszewo, Leksyn, Chodkowo i Krawieczyn. Naprawy wykonaliśmy w ramach zadań
własnych Gminy Bodzanów. W czerwcu została wyprofilowana i utwardzona al. Dębowa
w Bodzanowie. Usługę wykonała firma Andrzej Kryjak Roboty Ziemne i Drogowe.
Przeprowadzony został również remont poszycia mostu w Bodzanowie.
Wodociągi i Kanalizacja
W okresie marzec-czerwiec pomimo panującej pandemii wykonywane były prace
polegające na usuwaniu awarii na sieci i przyłączach wodociągowych oraz przyłączach
kanalizacyjnych. Z uwagi na coraz większą ilość awarii pomp w przydomowych
przepompowniach i oczyszczalniach w Nowym Miszewie znacznie wzrastają koszty
eksploatacji całej sieci. W pierwszej połowie bieżącego roku łączny koszt ich remontu
wyniósł 9 640,00 zł. Na bieżąco wydawane są warunki techniczne na wykonywanie przyłączy
oraz odbierane są kolejne wykonane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.
W

związku

z

modernizacją

Oczyszczalni

Ścieków

w

Bodzanowie

i jej ciągu technologicznego zleciliśmy ponownie indywidualny dobór polimeru do
odwadniania osadów. Przetestowaliśmy dobrane produkty, w efekcie czego zamówiliśmy
polimer Superfloc u producenta Best Chem. Dodatkowo wykonany został przegląd dmuchaw
funkcjonujących na oczyszczalni.
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Z uwagi na awarię koparko-ładowarki JCB, będącej na wyposażeniu Wodociągów
i Kanalizacji Gminy Bodzanów, dokonaliśmy zakupu części niezbędnych do jej naprawy,
remont wykonany został we własnym zakresie.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w celu zapewniania bezpieczeństwa
zarówno mieszkańcom jak i pracownikom WiK faktury za pobraną wodę i odprowadzone
ścieki wystawiane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem odczytów, na podstawie
średniego miesięcznego zużycia. W przypadku telefonicznego lub elektronicznego podania
stanu wodomierza przez odbiorcę usług, faktury wystawiane są zgodnie z aktualnym
odczytem. W celu obniżenia kosztów dystrybucji, wystawione faktury dostarczane są przez
inkasenta do skrzynek pocztowych mieszkańców.
W ramach obowiązującej umowy z firmą Remondis Sp. z o.o. z Płocka przekazaliśmy
ustabilizowane komunalne osady ściekowe, skratki i piaskownik z oczyszczalni ścieków
w Bodzanowie i w Nowym Miszewie. W bieżącym roku łączny koszt odbioru osadów
wyniósł odpowiednio 20 931,69 zł.
W ramach monitoringu kontrolnego w I i II kwartale 2020 roku, zgodnie
z harmonogramem uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Płocku, Laboratorium Labotest z Torunia dokonało poboru wody uzdatnionej ze stacji
uzdatniania wody oraz punktów na przyporządkowanej sieci wodociągowej z terenu Gminy
Bodzanów. Egzekwując zapisy pozwolenia wodnoprawnego Laboratorium Labotest
z Torunia wykonało również comiesięczne pobory ścieków surowych

i oczyszczonych

z oczyszczalni ścieków w Bodzanowie oraz Nowym Miszewie.
W dalszym ciągu prowadzona jest windykacja należności za wodę i ścieki. W czerwcu
zostały wystawione kolejne wezwania do zapłaty.
Pracownicy WiK wykonują bieżące przeglądy i naprawy hydrantów Ppoż. na terenie
gminy, a także ich oznakowanie naklejkami odblaskowymi Przygotowane zostały do
uruchomienia dwa punkty czerpalne w Łętowie i Cybulinie. Z punktów tych będą korzystali
mieszkańcy wykorzystując wodę do celów gospodarczych.
Wykonaliśmy okresowe pomiary instalacji elektrycznych w obiektach zarządzanych
przez WIK, tj. w stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków. Koszt pomiarów
wyniósł odpowiednio 3 500,00 zł.
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Urząd Dozoru Technicznego dokonał okresowego przeglądu sprężarek zamontowanych
na stacjach uzdatniania wody. Łączny koszt przeglądu to 1 000,00 zł.
Dzięki współpracy z firmą Konsultacje Energetyczne Sp. z o. o. udało się nam odzyskać
od Zakładu Energetycznego zwrot nadpłaconej kwoty za energię elektryczną w wysokości
43 000,00 zł.
Na ukończeniu są prace związane z odprowadzaniem wód popłucznych na Stacji
Uzdatniania Wody w Leksynie i Stanowie. Prace wykonaliśmy we własnym zakresie,
koszt materiałów to kwota 5 950,00 zł.
Zakupiliśmy komputer stacjonarny o wartości 2 559,00 zł. oraz ogłosiliśmy
postępowanie na zakup oprogramowania do rozliczania opłat za wodę i ścieki wraz
z urządzeniem przenośnym dla inkasenta. Zakup wynika z dostosowania się do zmian
w księgowości budżetowej. Łączny koszt zadania to 22 000,00 zł.
W celu zabezpieczenia pracowników WiK podczas wykonywanych prac na sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej zakupiliśmy kamizelki ostrzegawcze i pachołki drogowe
za łączną kwotę 691,03 zł.

Wójt Gminy Bodzanów
/-/ Jerzy Staniszewski
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