Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
Z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres za okres od 30 grudnia 2014 r. do 20 lutego
2015r.
Realizacja uchwał Rady Gminy
1) Uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady Gminy zostały przedłożone
Wojewodzie Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia i były
to następujące uchwały:
a. uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2025
b. uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 278/XLIII/2014 na rok
2014
c. uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bodzanów na lata 2015 – 2025 wraz z autopoprawką
d. uchwała w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Bodzanów na rok 2015
wraz z autopoprawką
e. uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2015
f. uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady
Gminy Bodzanów na 2015.
2) Uchwały podlegające nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej,
przekazano do RIO w Płocku.
3) Uchwały realizowane są na bieżąco zgodnie z ich zapisami.
Sposób prowadzenia inwestycji.
- 28 stycznia br. została podpisana umowa na remont chodnika przy ul.
Wolności, Bankowej i Wyszogrodzkiej w m. Chodkowo – Działki, gm.
Bodzanów. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniona została firma
Zakład Usług Drogowych Józef Panuś ul. Lachmana 26/8, 09-407 Płock. Kwota
brutto wartości zadania – 59 952,87 zł
- 16 stycznia br. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych dokonano wyboru inspektora nadzoru na zadanie pn. Remont
chodnika przy ul. Wolności, Bankowej i Wyszogrodzkiej w m. Chodkowo –
Działki, gm. Bodzanów.
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W tym dniu także podpisano umowę z wyłonionym oferentem, który złożył
ofertę z najniższą ceną 2870,00 zł brutto i jest to Pan Kazimierz Krakówka ul.
Wschodnia 13, 09-300 Żuromin.
- 27 stycznia br. do Urzędu Gminy Bodzanów wpłynęło pismo z PKO Bank
Polski S. A. z żądaniem zapłaty kwoty1 556 299,61(wraz z odsetkami od
należnej kwoty1 499 210,10 w wysokości 12% w stosunku rocznym) na
podstawie cesji wierzytelności z tytułu umowy na wykonanie robót
budowlanych w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowo-oświatowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu
w
miejscowości Chodkowo – etap I” zawartej pomiędzy Gminą Bodzanów a
Przedsiębiorstwem Budowlanym ELMIR Przemysław Niewiadomski.
W odpowiedzi na to wezwanie w imieniu Gminy Bodzanów, została udzielona
odpowiedź o braku roszczeń po stronie firmy ELMIR wobec Gminy Bodzanów,
co oznacza również bezprzedmiotowość umowy cesji zawartej pomiędzy PKO
BP S. A. a przedstawicielem firmy ELMIR.
W dniu 12 lutego br. wysłałem pismo do prokuratury z zawiadomieniem o
dodatkowych informacjach mogących mieć wpływ dla sprawy o podejrzeniu
przestępstwa z dnia 27.08.2014 r.
- W zadaniu pn.:” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Stanowo” nadal
pozostaje niewyjaśniona sprawa zamówienia dodatkowego na kwotę brutto
77 870,16 zł. wykonanego przez firmę BAKART Sp. z o.o., z uwagi na fakt że
brak jest umowy na wykonanie tego zamówienia.
W powyższej sprawie w dniu 16.02.2015 r. odbyło się spotkanie Wójta z
pracownikami, a w dniu 19.02.2015r. z firmą BAKART Sp. z o.o. W wyniku
tych spotkań prowadzone są wyjaśnienia. Zostało również skierowane pismo
do byłego dyrektora wydziału Urzędu gminy, z prośbą o udzielenie wyjaśnień w
tej sprawie.
W ramach tego zagadnienia, powstała kolejna sprawa dotycząca roszczeń
podwykonawcy z firmy BAKART Sp. z o.o. – firmy E. A. P., która zwróciła się
do Gminy Bodzanów o płatność kwoty49 800,00 netto z tytułu wykonanych
prac na rzecz wykonawcy głównego, w ramach zadania modernizacja SUW
Stanowo.
Powyższe sprawy omówiłem na spotkaniu roboczym w dniu 30 stycznia br.
- 9 stycznia br. Gmina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji
projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy
Bodzanów” złożonego w ramach Działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Całkowita
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wartość projektu 26.229,75 zł w tym dotacja 85% tj. 22.295,28 zł. W ramach
otrzymanej dotacji zakłada się realizację nw. zadań:
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzanów
- opracowanie bazy danych dot. gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz
inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii
- przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy w Bodzanowie
- informacja i promocja dot. danego projektu
- 14 stycznia br. złożono wniosek o płatność (rozliczenie zaliczki) 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 1.830.517,18 zł, w tym zaliczka w formie
dotacji 1.555.939,60 zł. Całkowita kwota wydatków objęta wnioskiem
1.871.984,99 zł. Wniosek o płatność rozliczający zaliczkę zatwierdzono
pozytywnie przez MJWPU na podstawie pisma z dnia 29-01-2015 r.
- 26 stycznia br. otrzymaliśmy informację od Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, że złożony wniosek pn.:
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Bodzanów”
dotyczący termomodernizacji Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Nowym
Miszewie, złożony w ramach Mechanizmu Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009-2014 został oceniony pozytywnie i uzyskał ocenę
końcową z wynikiem 70,00 punktów. Wniosek został umieszczony w projekcie
listy rankingowej. Po ostatecznym zatwierdzeniu przez Komitet ds. Wyboru
Projektów, lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej
dotującego. O decyzji w sprawie przyznania dofinansowania gmina zostanie
poinformowana odrębnym pismem.
- Gmina Bodzanów w 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 29-01-2015 r. na spotkaniu Zarządu Zespołu
Konsultacyjnego i Zespołu Projektowego przedstawiła propozycję w zakresie
priorytetowych inwestycji zintegrowanych, dla których zostanie wykonana
dokumentacja techniczna w ramach konkursu z Strategii Efektywności
Energetycznej tj: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla
budynków znajdujących się w miejscowości Bodzanów tj. dla Publicznego
Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej. Obecnie Lider projektu jest na etapie
opracowywania dokumentacji przetargowej.
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- 2 lutego br. Gmina Bodzanów uzyskała informację od Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o pozytywnej ocenie formalnej i
merytorycznej 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 uzyskał
65,00 punktów. Ze względu na ustalony poziom alokacji na konkurs w ramach
działania 4.1 PRO WM, z powodu braku środków finansowych nie został
przyjęty do dofinansowania. Wniosek umieszczono na liście rezerwowej.
· - 9 lutego br. uzyskaliśmy zwrot dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach
złożonego wniosku o płatność pośrednią dla zadania pn.: „Kompleksowe
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bodzanów”
odnośnie zakończenia realizacji modernizacji stacji uzdatniania wody w
Stanowie realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota dotacji 1.616.854,00 zł
- W dniach 10-12 lutego br. odbyła się kontrola doraźna ze strony MJWPU
projektu pn.: "Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastruktura
towarzysząca i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo - etap I".
z zakresu weryfikacji Prawa zamówień publicznych na roboty budowlane
i działania promocyjne. Obecnie oczekujemy na informację pokontrolną.
- Realizacja projektu pn.: "Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz z
infrastruktura towarzysząca i zagospodarowaniem terenu w miejscowości
Chodkowo - etap I" w ramach którego budowane jest nowe przedszkole
miejscowości Chodkowo powoli zbliża się do końca. Obecnie prowadzone są
roboty budowlane wykończeniowe związane z malowaniem pomieszczeń w
przedszkolu, z porządkowaniem terenu budowy, z zagospodarowaniem terenu
poprzez zamontowanie urządzeń małej architektury i posadowieniem zieleni,
jak również prace związane z wyposażeniem przedszkola w meble i sprzęt
komputerowy.
Termin wykonania ww. prac z zgodnie z umową, Wykonawca ma do 15 marca
2015 r. W ocenie Inspektora Nadzoru termin ten może ulec zmianie z przyczyn
warunków pogodowych oraz z powodu trwającego procesu związanego
przygotowywaniem dokumentacji zamiennej projektowej do właściwych
organów. Zmiana dokumentacji projektowej spowodowana jest dostosowaniem
projektu do wymagań p.poż. i wykonaniem zadań dodatkowych. Kolejnym
powodem przesunięcia terminu umowy są problemy wynikające z uzyskaniem
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zasilania energetycznego od dostawcy energii oraz uzyskanie wszelkich
uzgodnień od właściwych organów celem możliwości zakończenia robót
budowlanych i zgłoszeniem ich do nadzoru. Zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy z Wykonawcą nie wpłynie negatywnie na realizację całości
projektu. Cel projektu zostanie osiągnięty ze strony Gminy, gdyż Beneficjent
ma podpisaną umowę z jednostką dotującą do końca kwietnia 201 5 r.
Bieżąca działalność
- 26 kwietnia br. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy, kalendarz
wyborczy został upubliczniony na stronie internetowej Gminy Bodzanów, na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w okręgu wyborczym Białobrzegi, którego
wybory dotyczą
- 19 styczna br. rozstrzygnięte zostały konkursy na wolne stanowiska
urzędnicze: Kierownika Referatu Rozwoju Inwestycji i Funduszy Unijnych
i Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej – stanowiska te powstały
w wyniku zmian organizacyjnych związanych z likwidacją wydziału
i stanowiska dyrektora. Zlikwidowane wówczas zostało również stanowisko
ds. rolnictwa i ochrony przyrody. W dniu 22 stycznia został przeniesiony
pracownik na wakujące stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej.
26 stycznia rozstrzygnięty został konkurs na wolne stanowiska urzędnicze ds.
obronnych i zarządzania kryzysowego, na tym stanowisku był również vacat.
Zatrudnione zostały także 4 osoby na stanowiskach obsługi tj. 1 osobę na
stanowisku koordynatora prac, 3 osoby stanowiskach gospodarczych (w tym 2 i
¾ etatu).
- w imieniu Gminy Bodzanów złożyłem akces na współorganizację dożynek
Powiatu Płockiego. W dniu 9 lutego br. Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki w
imieniu Zarządu Powiatu Płockiego – potwierdził organizację dożynek
powiatowych w naszej gminie. Szczegółowy zakres współpracy pomiędzy
Powiatem Płockim a Gminą Bodzanów zostanie ustalony w porozumieniu. Jest
to niewątpliwie duży prestiż dla naszej gminy i chciałbym Szanowną Radę
prosić o zwiększenie kwoty w budżecie gminy, na zadania z zakresu promocji.
- 9 lutego br. zakończyły się wybory do organów jednostek pomocniczych
Gminy Bodzanów. Uczestniczyłem w 31 z 34 zebrań wiejskich wyborczych.
Wszystkie wnioski z tychże zebrań zostały spisane i sukcesywnie i w miarę
możliwości będą realizowane.
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- 11 lutego br. rozstrzygnięte zostały konkursy na realizację zadań sportowych.
Ofert złożyły dwa klubu sportowe LKS HURAGAN Bodzanów i LKS
RELAKS Miszewo Murowane. Przyznana została dotacja w kwotach:
LKS HURAGAN – 49500,00 zł
LKS RELAX 26 500,00 zł
- 20 lutego br. zostały ogłoszone konkursy na realizację pozostałych zadań
publicznych, tj. z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
oraz
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, które
zostaną zrealizowane w 2015 roku, termin składania ofert upływa 13
marca br.
- Zakończyła się kontrola prowadzona przez RIO Zespół w Płocku. W dniu
13 lutego br. został podpisany protokół pokontrolny. Od tej daty Izba
Obrachunkowa ma 60 dni na ewentualne przesłanie zaleceń pokontrolnych.
- W dniu 12 lutego 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za
długoletnie pożycie małżeńskie dla par małżeńskich z terenu Gminy Bodzanów.
Medale z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego otrzymali Czesława i Czesław
Osieccy z Gromic, Helena i Benedykt Ozdowscy z Bodzanowa oraz Marianna i
Stanisław Michalakowie z Nowego Kanigowa, którzy obchodzili 60 rocznicę
ślubu.
- Według stanu na dzień 31.01.2015 r. w Gminie Bodzanów wydanych jest 40
pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; wpływ z tego tytułu do budżetu
gminy Bodzanów na dzień 31.01.2015 r. to kwota 52 250,50 zł
- Sporządzono plan działania w zakresie obrony cywilnej Gminy Bodzanów na
2015 r.
- Trwają prace związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015
roku, osób zamieszkałych na terenie Gminy Bodzanów: 59 mężczyzn – rocznik
podstawowy - 1996, 7 mężczyzn – roczniki starsze i 3 kobiety.
- Powiatowy Urząd Pracy w Płocku potwierdził informację o przyznaniu
środków finansowych na organizację zatrudnienia w formie stażu dla 5 osób na
okres pięciu miesięcy. Trzy osoby będą zatrudnione na stanowiskach referenta
i dwie osoby na stanowiskach pracownika gospodarczego.
- Gmina Bodzanów w ramach podpisanej umowy z Bankiem Żywności w
Płocku w miesiącu styczniu br. pozyskała 5, 4 t żywności dla 740 osób w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
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Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w
Podprogramie 2014 FEAD. Żywność jest sukcesywnie wydawana osobom
potrzebującym. Również z Banku Żywności gmina Bodzanów otrzymała 8 ton
jabłek, które zostały przekazane dla uczniów w szkołach i przedszkolach na
terenie gminy.
- 7 marca br. na godz. 14.00 zapraszam na spotkanie, które odbędzie się w sali
konferencyjnej, w sprawie zagospodarowania strefy aktywizacji przemysłu
w Reczynie. Na to spotkanie zaproszę także profesora Wojciecha Nowaka
z Akademii Górniczo – Hutniczej Centrum Energetyki, który przedstawi proces
technologiczny proponowanej inwestycji. Na to spotkanie zapraszam całą Radę
Gminy sołtysów i rady sołeckie wsi Reczyn, Nowy Reczyn i Cieśle.
- W porozumieniu z Dyrektorem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Płocku, zostanie zorganizowana uroczystość otwarcia przegrody dolinowej
w miejscowości Stanowo. Wstępny termin został określony pomiędzy dniami
18 a 20 marca br.
- 31 maja br. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby
Rolniczej.
- W czwarty czwartek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00 radca prawny udzielał
będzie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Bodzanów.
- Ustalony został kalendarz imprez na 2015 rok
GOSPODARKA KOMUNALNA
DROGI
W związku z bieżącym utrzymaniem dróg dokonano zakupu tłucznia oraz
pokruszono gruz betonowy pochodzący z rozbiórki budynku przedszkola łączny koszt
wyniósł 15.345,00zł.
W związku z bieżącą eksploatacją pojazdów będących własnością Gminy
Bodzanów dokonano zakupu oleju napędowego za kwotę 19.215,00zł.
W celu wykonania drobnych napraw w pojazdach zakupiono materiały za łączną
kwotę 7.808,48zł.
WODOCIĄGI
W związku z eksploatacją stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na
terenie gminy Bodzanów dokonano zakupu materiałów wodociągowych oraz naprawy
urządzeń na łączna kwotę 6.064,93 zł
W celu sprawdzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym na
stacjach uzdatniania wody z terenu gminy Bodzanów zlecono przeprowadzenie
analizy wody surowej pobranej ze studni głębinowych i uzdatnionej na łączną kwotę
1.687,56 zł. Wyniki analiz potwierdziły, że woda spełnia pod względem
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mikrobiologicznym wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
KANALIZACJA
W wyniku eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
dokonano udrożnienia kanalizacji deszczowej w Chodkowie Działkach ul. Miodowa
17 oraz odbioru i zagospodarowania odpadów eksploatacyjnych powstałych na terenie
oczyszczalni ścieków na łączna kwotę 6.932,23 zł
SKŁADOWISKO ODPADÓW
W związku z obowiązkowym badaniem monitoringowym składowiska
odpadów Łysa Góra w Bodzanowie wykonano opracowanie analizy systemu
odgazowania oraz pomiarów wysokościowych mających na celu zbadanie osiadania
składowiska na łączna kwotę 1.168,50 zł
POZOSTAŁE
W związku z potrzebą odnowienia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy
dokonano malowania korytarzy na łączna kwotę 1.514,70 zł

1.
2.
3.
4.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2014 r. (w tym PSZOK )
- 620.494,74 zł.
Kwota, która wpłynęła do budżetu (należność główna) - 579.803.01 zł.
Na dzień 31.12.2014r. należności pozostałych do zapłaty (zaległości od dnia
01.07.2013 r.) - 92.269,21 zł.
Od września 2014 r. rozpoczęto egzekucję opłaty śmieciowej. Egzekucję
wszczęto wobec 111 właścicieli nieruchomości. 67 osobom dokonano zajęcia
wierzytelności: z rachunku bankowego, u pracodawcy bądź ze świadczenia
emerytalnego. Z zajęć tych uzyskano kwotę ok. 15.000 zł. Na temat
pozostałych osób pozyskiwane są informacje o źródłach dochodu. Poza tym na
bieżąco wystawiane są upomnienia do zapłaty oraz wysyłane wezwania
do składania korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

/-/ Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW
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