Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
Z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności za okres od 8 do 30 grudnia 2014r. przedstawione podczas
obrad IV Sesji Rady Gminy w Bodzanowie w dniu 30 grudnia 2014 r.

1. Realizacja uchwał Rady Gminy
1) Uchwały podjęte na trzech ostatnich sesjach Rady Gminy zostały
przedłożone Wojewodzie Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich
podjęcia i były to następujące uchwały:
- uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Bodzanów,
- uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Bodzanów,
- Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji
Rewizyjnej,
- Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji
Planowania, Budżetu i Finansów,
- Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Planowania,
Budżetu i Finansów,
- Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury,
Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
- Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury,
Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
- Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju
i Działalności Gospodarczej,
- Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju
i Działalności Gospodarczej,
- uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2025,
- uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 278/XLIII/2014 na rok
2014,
- uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na rok 2015,
- uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2015,
- uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków
transportowych na rok 2015,
- uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Bodzanów,
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- uchwała w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych dla Radnych Gminy Bodzanów.
2) Uchwały podlegające nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej,
przekazano do RIO w Płocku.
3) Uchwały realizowane są na bieżąco zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Sposób prowadzenia inwestycji.
- 16 listopada Gmina złożyła wniosek o płatność pośrednią w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. dla operacji pn.:
„kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
Bodzanów” odnośnie zakończenia realizacji modernizacji stacji uzdatniania
wody w Stanowie. Całkowity koszt inwestycji wynosi 3.078.809,00 zł, w tym
dotacja 1.616.854,00 zł. W dniach 2 - 8 stycznia 2015 r. zostanie
przeprowadzona kontrola Urzędu
Marszałkowskiego mająca na celu
weryfikację realizacji umowy w zakresie w/w zadania.
- 28 listopada podpisano aneks do umowy o dofinansowanie w ramach projektu
pn.: „Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo – etap I”
uwzględniający w treści umowy korzystne zmiany dla Beneficjenta wynikające
ze zmiany wzoru umowy, tj. możliwość dokonania przesunięć między
kategoriami wydatków w momencie zaistnienia oszczędności, możliwość
złożenia ostatecznego wniosku o płatność w formie zaliczki a nie refundacji,
przesunięcia wartości po przetargowych.
W ramach realizowanej inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowooświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem
terenu w m. Chodkowo – etap I” zostały wykonane prace dodatkowe
1. Prace projektowe zamiennego pozwolenia na budowę :
- opracowania projektu zamiennego architektury budynku przedszkola (piwnice,
parter, elewacje, przekrój) wraz z uzgodnieniami p. poż. i sanitarno –
higieniczne
oraz zapewnienie sprawdzenia projektu przez projektanta
sprawdzającego. Należy uwzględnić w opisie bezpieczeństwo pożarowe wg
ostatniej opinii rzeczoznawcy,
- opracowania projektu zamiennego budynku przedszkola w branży
elektrycznej z uzgodnieniami w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego,
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- opracowanie projektu zasilania fontanny w energię elektryczną i wodę z sieci.
Kwota na zrealizowanie zmian projektowych 9.000 zł brutto
2. Komin na budynku biblioteki: kwota 21.422,42 zł brutto
3. Odwodnienie placu zabaw przy budynku przedszkola : kwota 82.128,00 zł
brutto
4. Budowa studni chłonnych przy placu manewrowym dla autobusów: kwota
19.920,23 zł brutto
Łączna kwota robót dodatkowych: 132.470,65 zł brutto
- 28 listopada podpisano umowę w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju
w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację
projektu pn.: „Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w
miejscowości Chodkowo-Działki” – budowa chodnika przy ul. Wolności.
Całkowita wartość inwestycji to koszt 119.309,74 zł brutto w tym dotacja –
77.124,00 zł.
18 grudnia podpisano aneks do umowy w związku ze zmianą rozporządzenia w
sprawie szczegółowych warunków i trybów przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej ramach ww. działania, tj. wydłużenie terminu realizacji do dnia 30
marca 2015 r.
23 grudnia ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót
budowlanych dla niniejszego projektu.
- 4 grudnia Gmina Bodzanów uzyskała informację od Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o pozytywnej ocenie formalnej
wniosku pn.: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie gminy Bodzanów – etap I” złożonego w ramach Działania 4.1
gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2014. Wniosek został przekazany do oceny
merytorycznej. Całkowita wartość projektu 18.697.074, 49 zł w tym dotacja
50% tj. 7.600.585,53 zł. Realizacja zadania do 30 czerwca 2015 r.
- 5 grudnia Gmina Bodzanów otrzymała informację od Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzyskaniu
dofinansowania na realizację projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki
niskoemisyjnej dla gminy Bodzanów” złożonego w ramach Działania 9.3
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki
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niskoemisyjnej (PGN). Całkowita wartość projektu 26.229,75 zł w tym dotacja
85% tj. 22.295,28 zł.
Obecnie Gmina Bodzanów jest na etapie przygotowywania dokumentów celem
podpisania umowy o dofinansowanie.
- 18 grudnia złożono wniosek o płatność zaliczkową do Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dla projektu pn.: "Budowa
kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastruktura towarzysząca i
zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo - etap I". na kwotę
wydatków kwalifikowanych 1.895.884,40 zł, w tym zaliczka w formie dotacji
1.611.501,74 zł. Całkowita wartość wykonanych prac opiewa na kwotę
2.034.903,76 zł.
- 19 grudnia Gmina Bodzanów uzyskała informację od Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o pozytywnej ocenie
wniosku pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie
Bodzanów” złożonego w ramach Mechanizmu Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009-2014. Całkowity koszt 1.006. 438 zł w tym dotacja 80%
tj. 803.642 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie pod kątem spełnienia
kryteriów dostępu i skierowany do kolejnego etapu tj. oceny merytorycznotechnicznej, w ramach której zostanie oceniony według kryteriów selekcji. W
ramach tego zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynku
Gimnazjum w Nowym Miszewie i szkoły Podstawowej w Nowym Miszewie.
- Gmina Bodzanów w ramach projektu partnerskiego pn.: Współpraca w ramach
Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego
rozwoju subregionu” współfinansowanego ze środków finansowych w ramach
Programu Operacyjnego pomoc Techniczna 2007-2013, a realizowanego ze
Związkiem Gmin Regionu Płockiego i gminami z powiatu płockiego w dniu
22-12-2014r na spotkaniu Zarządu Zespołu Konsultacyjnego przedstawiła
propozycje w zakresie priorytetowych inwestycji zintegrowanych, dla których
zostanie wykonana dokumentacja techniczna w ramach konkursu z Strategii
Efektywności Energetycznej tj: termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w m. Bodzanów, Cieśle, Nowe Kanigowo, budowa ścieżek pieszorowerowych na terenie gminy Bodzanów, budowa instalacji fotowoltaicznej na
boisku i termomodernizacja budynku sportowego na potrzeby LKS „Huragan”
w Bodzanowie.
- Gmina Bodzanów uzyskała dofinansowanie w ramach dotacji w kwotach
13.411,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
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Gospodarki Wodnej oraz 26.271,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; na zadanie w zakresie




oczyszczenie gminy Bodzanów z azbestu i wyrobów zawierających ten
odpad,
wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania
azbestu na mieszkańców,
stopniowa likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko w ramach
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terytorium Polski” zaakceptowanego przez Radę
Ministrów 14 maja 2002 r.

W ramach zadania usunięto 2 443 m 2 eternitowych pokryć dachowych z terenu
Gminy Bodzanów z 20 nieruchomości, co daje 31,759 Mg. Wszystkie prace
związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów
zawierających azbest zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ochrony
środowiska oraz przepisami BHP, przez firmę posiadającą odpowiednie
uprawnienia w tym zakresie. Powstałe odpady przekazano do utylizacji.
Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin
Gronowski, Mikołaj Gronowski - z Mikorzyna.

3. Bieżąca działalność.
- Zarządzeniem Nr 80/2014 wprowadzono zmiany Regulaminu udzielania
zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro
wprowadzonego Zarządzeniem Nr 30/2014 Wójta Gminy z dnia 28.04.2014r.
- Zarządzeniem Nr 82/2014 i zmianą Nr 86/14 ustalono harmonogram wiejskich
zebrań wyborczych, w 34 sołectwach na terenie naszej gminy dla wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej. Zebrania odbędą się w okresie od 20 grudnia 2014 r.
do 9 lutego 2015 r. Obsługę administracyjną sprawować będą pracownicy
Urzędu Gminy.
- Zarządzeniem Nr 88/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. został powołany nowy skład
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, następującym
składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Mirosława Żaglewska – Przewodnicząca
Zofia Dalkiewicz,
Mariusz Kopera,
Dariusz Nowak,
Paweł Jankowski
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- Zarządzeniem z dnia 30 grudnia 2014 r. została zmieniona organizacja Urzędu
Gminy, która dotyczyć będzie między innymi podziału Wydziału Inwestycji,
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dwa referaty: Referat Rozwoju,
Inwestycji i Funduszy Unijnych i Referat Gospodarki Komunalnej; likwidacji
stanowiska Pełnomocnika ds. Realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych; zwiększenie wymiaru do 1 etatu na stanowisku ds.
oświaty, które zostanie nazwane stanowiskiem ds. oświaty i współpracy z
organizacjami pozarządowymi; zwiększenie wymiaru na stanowiskach
gospodarczych o ¾ etatu. Zmiana organizacji skutkowała będzie zwiększeniem
liczby etatów o 1 i ½.
- Zostały ustalone terminy spotkań z Sołtysami Gminy Bodzanów, na 2015 rok
i podane do publicznej widomości w formie informacji. Spotkania będą się
odbywały raz na kwartał w następujących terminach: 20 marca, 19 czerwca,
18 września, 18 grudnia. W każdym terminie spotkanie odbędzie się o godz.
8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bodzanów.
- W dniu 17 grudnia odbyło się uroczyste pożegnanie Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Pani Teresy Grabarczyk, która z dniem 1 stycznia 2015 r. odchodzi
na zasłużoną emeryturę.
- Trwa kontrola planowa za 2013 r. prowadzona przez Regionalną Izbę
Obrachunkową Zespół w Płocku.
- W dniu 16 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Bodzanowie odbyło się
podsumowanie kampanii promującej bezpieczeństwo pn. „Bezpieczna droga do
szkoły”. Całą akcję zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie przy współpracy Komendy Miejskiej Policji w
Płocku, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Ratowników
Medycznych z SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego w Płocku.
/-/ Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW
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