Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów
Z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz
bieżącej działalności, za okres za okres od 20 lutego do 18 marca 2015 r.
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 zmiany uchwały nr 296/XLV/2014 Rady Gminy
Bodzanów z dnia 26.05.2014r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu.
b. uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bodzanów na lata 2015 – 2025.
c. uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 20/IV/2014 na rok 2015.
d. uchwała w sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od
nieruchomości i leśnego od osób fizycznych.
e. uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
f. uchwała w sprawie określenia zasad umieszczania reklam i tablic
informacyjnych na obiektach lub terenach będących własnością Gminy
Bodzanów.
g. uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania
ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Bodzanów oraz jednostkom
jej podległym, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania
ulg.
h. uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Łagiewniki.
i. uchwała w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Bodzanów w
Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego.
j. uchwała w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2015 uchwalonego uchwałą nr 22/IV/2014 Rady
Gminy Bodzanów z dnia 30 grudnia 2014r.
k. uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bodzanowie.
l. uchwała w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady Gminy w
Bodzanowie na 2015r.
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.
- Dnia 2 marca br. Gmina Bodzanów otrzymała informację pokontrolną z
przeprowadzonej kontroli przez Mazowiecką Jednostkę Wspierania Programów
Unijnych (MJWPU) do projektu pn.: "Budowa kompleksu sportowooświatowego wraz z infrastruktura towarzysząca i zagospodarowaniem terenu w
miejscowości Chodkowo - etap I" z zakresu weryfikacji prawa zamówień
publicznych, na roboty budowlane i działania promocyjne. W okresie od 19
września 2013 r. do 16 października 2014 r. W wyniku kontroli stwierdzono
naruszenie ustawy pzp dla postępowania na roboty budowlane, odnośnie
nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od
wykonawców podczas postępowania. Naruszenie to, skutkuje nałożeniem 5%
korekty finansowej w wysokości 179.388,57 zł od kwoty wydatków
kwalifikowanych tj. 3.587.771,49 zł na Beneficjenta. W odniesieniu do tych
zarzutów Gmina Bodzanów pismem z dnia 5-03-2015 r. wniosła swoje uwagi
i zastrzeżenia. Obecnie oczekujemy na opinię ze strony Dotującego w tej
sprawie.
- W związku realizacją zadania budowy przedszkola w miejscowości Chodkowo
wystąpiły okoliczności, których Gmina Bodzanów nie mogła przewidzieć w
chwili zawarcia umowy z MJWPU. Wystąpiliśmy do Dotującego z wnioskiem o
wydłużenie terminu zakończenia projektu do dnia 30-05-2015 r. Oczekujemy na
akceptację naszej prośby. Zmiana terminu zakończenia tej inwestycji wiąże się
również ze zmianą wykonania robót budowlanych i sprawowania funkcji
inspektora nadzoru. Zawarte w tych przedmiotach umowy zostały aneksowane,
w których termin zakończenia inwestycji ustalono do dnia 10-04-2015 r.
Kolejne aneksy do danego zadania zostaną podpisane z dostawcami na
wyposażenie mebli i komputerów do przedszkola z terminem do dnia 1-042015 r. W ramach ww. zadania został wykonany monitoring dla całości
kompleksu sportowo-oświatowego na kwotę 10.805,55 zł.
Dla prawidłowości wykonania inwestycji zostaną ogłoszone zamówienia
dodatkowe wynikające z wymogów p.poż. narzuconych ze strony rzeczoznawcy
i wykonaniem w tym celu dokumentacji projektowej zamiennej.
Następnym problemem z którym musi zmierzyć się Gmina realizując daną
inwestycję to fakt nieuregulowania zobowiązań byłego generalnego wykonawcy
robót firmy Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysław Niewiadomski z Płocka w
stosunku do podwykonawców. W tej sprawie Gmina zawarła umowę z
kancelarią prawną, która poprowadzi sprawy dotyczące zapłaty na rzecz Banku i
podwykonawców ELMIRU – w tym firmy ABC Budownictwo Sp. z. o. o. z
siedzibą w Warszawie na kwote 147.545,71 zł.

W/w kancelaria poprowadzi także sprawę firmy BAKARD – wykonawcy
modernizacji suw Stanowo, który ma także zadłużenie wobec podwykonawcy
firmy EAP.
Wobec podwykonawcy ELMIRU, z firmą SPECMAJSTER Rafał Krysiński z
Archutówka podpisana została Ugoda pozasądowa na kwotę 8.099,30 złotych.
- Dnia 9-03-2015 r. otrzymaliśmy informację od MJWPU o uzyskaniu
dofinansowania na budowę wodociągu i kanalizacji na terenie gminy Bodzanów
dla 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. Gmina ze względu na ustalone
wymogi konkursowe i narzucone ramy czasowe realizacji inwestycji do końca
30-06-2015 r. musiała zrezygnować z otrzymanej dotacji.
- Dnia 11-03-2015 r. firma Wykonawstwo Robót Wodno-sanitarnych BANGO
zgłosiła gotowość odbioru robót związanych z wykonaniem budowy wodociągu
w m. Kępa Polska. Dnia 23 marca br. odbędzie się odbiór inwestycji.
- Dnia 16-03-2015 r. Zakład Usług Drogowych Józef Panuś z Płocka zgłosił
gotowość odbioru robót związanych z wykonaniem remontu chodnika przy
ulicy Wolności. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.:
„Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w m. ChodkowoDziałki” z dotacji otrzymanej w ramach działania PROW 2007-2013.
Zadanie pn. „Wykonanie projektu asfaltowania drogi gminnej w m.
Miszewko”.
Z firmą SIGMA Budownictwo – Piotr Sikorski, Nowe Koziminy 17, 09-100
Płońsk w dniu 31 lipca 2014 r. została zawarta umowa nr IRGK.272.22.2014 na
zadanie pn.: „Wykonanie projektu asfaltowania drogi gminnej w m. Miszewko”.
Termin wykonania usługi upłynął dnia 15 sierpnia 2014 r. Jednak ze względu
na długoterminowy cykl pozyskiwania zawartych w umowie zezwoleń
i konieczność uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych termin był
aneksowany. Ostatecznie Wykonawca miał wykonać przedmiot umowy do dnia
30 marca 2015 r.
Dnia 11.03.2015 r. do Zamawiającego od Wykonawcy wpłynęło pismo dot.
odstąpienia od powyższej umowy.

Gmina Bodzanów jako zamawiający w dniu 16.03.2015 r. wystąpiła z pismem
do Wykonawcy o informację dotyczącą już wykonanych prac i pozostających do
realizacji w ramach w/w umowy.
Powyższe informację są niezbędne do wszczęcia ponownej procedury.
Zadanie pn. „Opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Bodzanów”.
Dnia 23.02.2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie opracowania planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzanów.
Do dnia składania ofert, tj. 04.03.2015r. wpłynęło 13 ofert.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy:
Meritum Competence Krzysztof Pietrzak,
ul. Syta 135,
02-987 Warszawa
za cenę 13 000,00 zł. brutto.
Umowa Nr RI.272.13.2015 została podpisana w dniu 17.03.2015 r.
Bieżąca działalność
- Dnia 25 lutego br. Sąd Rejonowy w Płocku Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych doręczył Urzędowi Gminy Bodzanów pozew wniesiony przez
P. Grażynę Pietrzak o zapłatę wynagrodzenia czasie kiedy pełniła funkcję wójta
Gminy Bodzanów, tytułem obniżenia tego wynagrodzenia przez Radę Gminy
poprzedniej kadencji.
Wartość przedmiotu sporu 65 404,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami.
- Gmina złożyła trzy wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy na program staży
i robót publicznych. Na obecną chwilę rozpatrzono pozytywnie jeden wniosek
zgodnie z którym od 16 marca 2015 r. zostało zatrudnionych pięciu stażystów:
trzech na stanowiska referenta administracyjno – biurowego i dwóch
pracowników gospodarczych. Pozostałe wnioski są w fazie rozpatrywania przez
PUP.
- W I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano nieruchomość
niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Chodkowo, opisaną w
księdze wieczystej PL1P/00069291/2, składającą się z działek 37/11 o pow.
0,0170 ha, 37/18 o pow. 0,0040 ha, 37/20 o pow. 0,01 ha; najwyższa cena
osiągnięta w przetargu – 9.949,00zł.
- W dniu 20 marca br. odbędzie się oficjalne otwarcie przegrody dolinowej w
Stanowie, inwestycji realizowanej przez Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków

PROW 2007 – 2013 w wysokości 2 352168,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu
państwa 784056 zł, przy współudziale środków Gminy Bodzanów w wysokości
155 189,54 zł.
- Gmina jest w trakcie przygotowań do organizacji XI Edycji Jarmarku
Norbertańskiego, który odbędzie się dnia 24 maja 2015 r. na rynku w
Bodzanowie z okazji 600 – lecia nadania przez Księcia Janusza przywileju
organizacji jarmarku na Zielone Świątki.
- W ślad za podpisana umową pomiędzy Gminą Bodzanów a Bankiem
Żywności w Płocku, pozyskano 8, 5 tony jabłek oraz 0, 5 ton jogurtów , które
zostały rozdysponowane w 9 placówkach oświatowych na terenie gminy.
- Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzanowie zostało powołane
Centrum Wolontariatu, w ramach którego świadczone są już usługi opiekuńcze
dla osób starszych i niepełnosprawnych przez młodzież gimnazjów.
Wolontariusze również będą uczestniczyli w wielkanocnej zbiórce żywności
w placówkach handlowych na terenie Gminy i w Płocku.
- Z dniem 16 marca br. rozpoczęło zatrudnienie 10 osób bezrobotnych,
korzystające z pomocy GOPS w ramach „prac społecznie użytecznych”.
- Z dniem 01.03.2015 r. weszły w życie nowe przepisy prawa: ustawa o
ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa - Prawo o
aktach stanu cywilnego.
Obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz Prawa o
aktach stanu cywilnego jest realizowana przy pomocy jednej wspólnej dla
wszystkich gmin w Polsce aplikacji Źródło. Aplikacja ta została opracowana,
zbudowana i wprowadzona na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach
gastronomicznych – kwota wpływu z tego tytułu - 3 173,49
W dniach 4-6 marca br. odbyła się kwalifikacja wojskowa dla 59 mężczyzn –
rocznik podstawowy - 1996 i 7 mężczyzn – roczniki starsze.
DROGI
W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano naprawę nawierzchni
następujących dróg gminnych:
1. Chodkowo ul. Wiosenna
2. Chodkowo ul. Akacjowa,
3. Chodkowo ul. Lipowa,
4. Droga w m. Osmolinek,
5. Chodkowo ul. Jabłoniowa,

6. Droga przy budynku komunalnym w Stanowie 61,
Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej wykonali prace porządkowe przy
drogach na terenie Bodzanowa. Uprzątnięte zostały również nieczystości
znajdujące się przy mostach na ulicy Sierakowskiego oraz ulicy Głowackiego
w Bodzanowie.
Zakupiono kosze betonowe w ilości 5 szt. celem ustawienia ich w miejscowości
Bodzanów oraz na przystankach autobusowych.
W dniu 17.03.2015 r. rozpoczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na Dostawę
mieszanki żwirowej wraz z transportem na naprawę dróg gruntowych na
terenie Gminy Bodzanów w ilości 6000 ton.
WODOCIĄGI
W ramach bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej zakupiono 8 szt.
wodomierzy hybrydowych celem ich zamontowania i sprawdzenia ich
funkcjonalności na naszej sieci. Łączny koszt zakupu wodomierzy wyniósł
482,16zł
W związku z eksploatacją stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na
terenie gminy Bodzanów dokonano zakupu materiałów wodociągowych oraz
naprawy urządzeń na łączna kwotę 6.366,41 zł
W wyniku bieżącej eksploatacji zmodernizowanej Stacji Uzdatniania
Wody w Stanowie dokonano czterech zgłoszeń gwarancyjnych z tyt. wad i
usterek Wykonawcy robót tj. Firmy BAKART Sp. z o.o. Do chwili obecnej
prace nie zostały wykonane dlatego też zamierzamy skorzystać z § 14 ust. 4
umowy, który mówi, że w przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu
stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni od powiadomienia
lub pomimo przystąpienia do naprawy nie usunie wad i usterek w terminie
określonym w ust. 3 (tj. w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady
lub usterki, chyba że strony ustalają inny termin), Zamawiającemu przysługuje
prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania
naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub
specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub
rękojmi.
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W związku z rozpoczętą od września 2014 r. egzekucją opłaty śmieciowej
wobec 111 właścicieli nieruchomości w gminie Bodzanów dokonano zajęcia
wierzytelności 71 osobom: z rachunku bankowego, u pracodawcy bądź ze
świadczenia emerytalnego i uzyskano kwotę ok. 17.000 zł.
Na temat pozostałych osób pozyskiwane są w dalszym ciągu informacje o
źródłach dochodu oraz możliwościach ściągnięcia należności. Poza tym w
miesiącu marcu wystawiano kolejnych 230 upomnień do zapłaty. Poza tym na

bieżąco wysyłane są wezwania do składania korekt deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W dniu 03.03.2015 r. złożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Delegatura w Płocku) wniosek o
dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bodzanów w 2015 r.”
Wnioskowana kwota dotacji 70.924,00 zł.
W dniu 11.03.2015 r. złożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Delegatura w Płocku) Sprawozdanie z
zakończonej inwestycji pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Bodzanów”. Kwota dotacji wynosiła
26.271,00 zł., ilość odebranych odpadów zawierających azbest 69,939 Mg.
POZOSTAŁE
W celu
bieżącej eksploatacji pojazdów będących własnością gminy
wydatkowano kwotę w wys. 8.086,27 zł
Zaktualizowano instrukcje bezpieczeństwa p.poż. dla budynku Urzędu Gminy,
budynków Ośrodków Zdrowia, Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni
Ścieków na łączna kwotę 3.690,00 zł
/-/ Jerzy Staniszewski
WÓJT GMINY BODZANÓW

