
Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów 

Z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz 
bieżącej działalności,  za okres od 28 października do 27 listopada 2015r. 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy      

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Gminy zostały przedłożone  Wojewodzie 
Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia, uchwały podlegające 
nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazano do RIO w Płocku. 

Były to następujące uchwały:  

1. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników 

do sądów powszechnych, 

2. w sprawie wyboru ławników na kadencję  lat 2016 –  2019, 

3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bodzanów na lata 2015 – 2025, 
4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 21/IV/2014 na rok 2015,  
5. w sprawie nabycia niezabudowanej działki gruntu oznaczonej 

numerem ewid. geod.62/2 we wsi Łagiewniki gm. Bodzanów, 

6. w sprawie przekazania w zarządzanie oraz wyrażenia            

zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Bulkowo 

dotyczącej „przebudowy drogi gminnej 290420W relacji Nowy  

Podleck – Łętowo, wraz z odcinkiem drogi nr 290213W”. 

 
Uchwały realizowane są na bieżąco  

 
II. Sposób prowadzenia inwestycji. 

- 29 października została podpisana umowa na roboty dodatkowe dla 
zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb 
Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR”; w zakresie: 
a. roboty dodatkowe w zakresie dodatkowej łazienki na parterze, 
b. roboty dodatkowe w zakresie podłączenia umywalki w pomieszczeniu 

do terapii na piętrze. 
Wartość zadania – 13 176,66 PLN. 
Termin zakończenia robót – 30.11.2015 r.  
 
- 29 października odstąpiono od umowy z Inspektorem nadzoru na 
zadaniu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 
Gminie Bodzanów z powodu wykonywania obowiązków niezgodnie z 
dokumentacją i warunkami technicznymi. 
9 listopada została podpisana nowa umowa na wybór Inspektora nadzoru 
na dokończenie prac w zadaniu pn. Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów. 



Wartość usługi – 4 243,50 PLN.  
Termin wykonania usługi  – 31.12.2015 r.  

 
- 20 listopada zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na zadanie pn. Zakup 
urządzeń do terapii ruchowej i sprzętu AGD w ramach zadania pn. 
Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego 
Domu Pobytu „Senior – WIGOR”. 
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25 listopada  br., natomiast dostawa 
sprzętu powinna odbyć się do 20 grudnia br.  

III. Bieżąca działalność.  

- 28 listopada br. Gmina Bodzanów reprezentowana  przez  
Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy, odbierze tytuł 
Mazowieckiej Gminy Roku 2015, w ramach Plebiscytu Orły Polskiego 
Samorządu 2015. Plebiscyt realizowany jest w ramach Narodowego 
Programu Promocji - Polska Przedsiębiorczość . 

Wręczenie tego wyróżnienia odbędzie się podczas Wielkiej Gali, 
organizowanej przez Mazowieckie  Zrzeszenie  Handlu, Przemysłu i Usług 
w Warszawie.  

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie po raz kolejny jest 
inicjatorem i organizatorem akcji świąteczna paczka. Do tej formy pomocy 
zostało wytypowanych 27 rodzin, którym darczyńcy mogą przekazać paczkę 
świąteczną w postaci artykułów żywnościowych, środków czystości itp.   

- W maju br Gmina Bodzanów podpisała umowę partnerską  z Bankiem 
Żywności w Płocku  na dostawę  nieodpłatnej żywności  w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2015 – 2020 dla najbardziej 
potrzebujących.  W wyniku podpisanej umowy do chwili obecnej pozyskano 
i rozdysponowano dla 944 osób z terenu naszej gminy  żywność  w ilości 
24,14 tony o wartości  66 671,54  oraz  jabłka w ilości 69 ton o wartości 
48 249 zł, które były  przeznaczone dla rodzin oraz uczniów w szkołach                   
i przedszkolach.  
- 30-10-2015 r. Gmina Bodzanów złożyła wniosek aplikacyjny na 
przebudowę następujących dróg gminnych: 290207W - Miszewko, 
Chodkowo-Karwowo Duchowne oraz droga Cybulin-Kiełtyki w ramach 
Programu Wieloletniego pn. ”Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia wynosi 1 597 102,00 zł z czego dofinansowanie do 50% tj. 
798.551,00 zł.  



- Dnia 03.11.2015 r. został podpisany aneks do umowy z Ministerstwem 
Pacy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Senior-Wigor” dotyczący 
zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych związanych 
kosztami adaptacji i wyposażenia pomieszczeń dotyczących zadania 
utworzenia dziennego Domu  „Senior’-Wigor” w Stanowie. 
Na dzień dzisiejszy ukończono prace związane:  z wykonaniem ciągów 
pieszo-jezdnych kostką betonową, wykonaniem instalacji elektrycznej i 
sanitarnej. Trwają prace wykończeniowe związane z układaniem glazury, 
terakoty, malowaniem ścian pomieszczeń budynku. Następnym krokiem  
będzie urządzanie   pomieszczeń budynku w niezbędny sprzęt  do terapii 
ruchowej.  

- Trwają prace na budynku posterunku policji w Bodzanowie odnośnie 
wymiany pokrycia dachu i obróbek blacharskich. remontu kominów, 
ocieplenia stropu. 

- Szybki postęp prac możemy zauważyć na zadaniu związanym z : 
„Termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w gminie 
Bodzanów” na kompleksie szkół w Nowym Miszewie. Szara, ponura 
elewacja powoli nabiera kolorów i estetycznego wyglądu. Ciepła dostarczają 
nowe piece na biomasę. Prace mają się ku końcowi . Pozostały do 
wykonania prace wykończeniowe związane z wyprawą elewacyjną, 
remontem kominów, opaską wokół całości zespołu szkół, wykonaniem 
terakoty zewnętrznej przy schodach wejściowych. 

Gmina planuje złożenie następujących wniosków o dofinansowanie: 

• Gmina przygotowuje się do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach 
działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach 
Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Obecnie trwa 
weryfikacja i kompletowanie dokumentacji technicznej pod względem 
wymogów konkursowych.  

• planuje się złożenie wniosku aplikacyjnego związanego z poprawą 
infrastruktury drogowej w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych „ w ramach PROW na lata 2014-2020  na przebudowę dróg 
gminnych na terenie gminy Bodzanów: w m. Cieśle, Reczyn, Stanowo oraz 
drogi nr 290220W Stanowo – Osmolinek 

Planowane inwestycje: 

- z zakresu infrastruktury drogowej: wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na : przebudowę drogi w m. Mąkolin Kolonia, Kanigowo-
Pepłowo, , budowę chodnika przy ul. Pałacowej w m. Nowe Miszewo, 



- z zakresu remontu budynku użyteczności publicznej: wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z remontem świetlicy 
wiejskiej w Kępie Polskiej  

Gospodarka Komunalna 

Wodociągi i kanalizacja 

W dniu 18.11.2015 służby Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Płocku dokonały poboru wody pitnej z punktów na sieci 
wodociągowej w miejscowościach Mąkolin, Łętowo. Wyniki z powyższych 
badań zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Bodzanów 
natychmiast po ich otrzymaniu.    

W stacji uzdatniania wody w Stanowie przeprowadzono płatny przegląd 
drugiej, tym samym, ostatniej  sprężarki powietrza w cenie 1.682,36 zł/brutto.  

W październiku zakończono ostatni etap zadania pn. „Budowa 
brakujących nitek wodociągowych w miejscowości Miszewo Murowane”. 
Obecnie trwają prace mające na celu sporządzenie dokumentacji odbiorowej 
zadania celem zakończenia inwestycji. 

Na bieżąco wykonywane są naprawy przyłączy wodociągowych                        
i naprawy sieci wodociągowej na terenie Gminy Bodzanów.  
 Informuję również, że kontynuowane są prace polegające na sprawdzaniu                               
i konserwacji zewnętrznych hydrantów p. poż. na terenie Gminy.  
 Wykonano badanie ścieków surowych i oczyszczonych pobranych z 
oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie. Sprawozdania z badań nie wykazują 
przekroczeń badanych parametrów.  

Utrzymanie czystości i porządku 

W  listopadzie br. wystawionych zostało 110 tytułów wykonawczych, 
które przekazane zostały do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku celem 
wszczęcia egzekucji administracyjnej w zakresie opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Wielu mieszkańców korzysta z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, dostarczając odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych.  

W dniach 17-19 listopada br. przeprowadzona została również zbiórka 
mobilna zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie mieszkańcy 
mieli możliwość nieodpłatnego oddania różnego rodzaju elektroodpadów.  

W listopadzie br. wykonana została oraz zamontowana nowa tablica 
informacyjna dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Bodzanowie. Koszt wykonania tablicy 300,00 zł (brutto). 

Drogi 

W ramach bieżącego utrzymania dróg kontynuujemy naprawy                          
i nawożenie mieszanką żwirową dróg gminnych. Narastająco do 20 listopada  
br. zużyto: 



1. Białobrzegi       336 ton 
2. Mąkolin       144 tony 
3. Osmolinek       130 ton 
4. Krawieczyn       48 ton 
5. Garwacz       72 tony 
6. Stanowo       140 ton 
7. Miszewko       48 ton 
8. Wiciejewo       24 tony 
9. Plac UG       30 ton 
10. Bodzanów       96 ton    
11.  Gąsewo       24tony  

 
Razem                                                           1092 ton mieszanki żwirowej 

 Sukcesywnie prowadzone są także prace porządkowe przy drogach 
gminnych,  polegające na oczyszczaniu poboczy i rowów, a także wykonywane 
są remonty kolejnych przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Bodzanów. 
Wykonaliśmy również remonty uszkodzonych części chodników w Miszewie 
ul. Kalinowa, Kwiatowa i Pocztowa oraz w Gąsewie.   
 
Wykonane zostały obowiązkowe przeglądy roczne i pięcioletnie  stanu 
technicznego obiektów mostowych na terenie Gminy Bodzanów. Koszt 
wykonania przeglądów  i dokumentacji wyniósł 2.500,00zł brutto 

Gospodarka Mieszkaniowa 

 W listopadzie br. w budynku komunalnym w Bodzanowie przy ulicy 
Poniatowskiego został przyznany lokal mieszkalny kolejnemu lokatorowi. 
 Ponadto wykonane zostały okresowe, obowiązkowe  przeglądy 
kominiarskie przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach 
komunalnych będących w zasobie Gminy, budynkach SUW i oczyszczalniach 
ścieków oraz w budynku Urzędu Gminy. Koszt wykonania przeglądów to 
1.788,00zł brutto. 

Pozostałe 

 Dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
nad zadaniem pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Bodzanów w 2015 r.” w kwocie 7.543,25 zł/brutto.  
 
        /-/ Jerzy Staniszewski  

Wójt Gminy Bodzanów  


