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Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów 

z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz 

bieżącej działalności, za okres od 24 lutego do 21 marca 2016r. 

 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy.  

 

Uchwały podjęte na XX i XXI sesji Rady Gminy zostały przedłożone 
Wojewodzie Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia oraz według 
właściwości do RIO w Płocku, są to następujące uchwały:  
 

1. uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bodzanów na lata 2016 – 2025, 
2. uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 104/XVII/2015 na rok 

2016, 
3. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy 

Bodzanów, 
4. uchwała w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie 

Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, 
5. uchwała w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy 

Bodzanów do udzielenia odpowiedzi na skargę, 
6. uchwała w sprawie włączenia Dziennego Domu Pobytu „Senior – 

WIGOR” w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bodzanowie,  

7. uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bodzanowie, 

8. uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzanów, 

9. uchwała w sprawie nabycia działki gruntu oznaczonej numerem 

ewidencji geodezyjnej 115/1w wsi Białobrzegi, gm.Bodzanów, 
10. uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 

gmina Bodzanów jest organem prowadzącym oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

11. uchwała w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji dla 

kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla 

których gmina Bodzanów jest organem prowadzącym oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów, 

               12.uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Warmińsko – 

                   Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów położonych na 

                   terenie Gminy Bodzanów.  
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              13.uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku  

                  Województwa Mazowieckiego dotyczącej likwidacji  dotychczasowej 

                 aglomeracji Bodzanów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji  

                 Bodzanów.                                                                 

 

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  
 

II. Sposób prowadzenia inwestycji. 

    -  25 lutego br. złożono wniosek dotyczący pomocy finansowej ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu ratowniczo – 
gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych dla OSP Bodzanów                  
i Niesłuchowo w ramach OSP-2016.  

 
- w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego złożono wniosek 
aplikacyjny w ramach RPO WM 2014-2020 na termomodernizację Szkoły 
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie.  

 
- Planowana jest realizacja inwestycji polegającej na budowie instalacji 
odnawialnych źródeł energii OZE. Projekt będziemy adresować do 
mieszkańców naszej gminy, aby mogli skorzystać z możliwości instalacji 
urządzeń prosumenckich w swoich gospodarstwach domowych 
 

III. Bieżąca działalność.  
 
- W dniu 18 marca br. nie został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż działek                   
w Białobrzegach i Mąkolinie z powodu braku wpłat wadium, co jest 
jednoznaczne z brakiem oferentów. 
 
- Uzyskano wycenę gruntów przeznaczonych do sprzedaży w Leksynie działki 
39/1 i 41 o łącznej pow.3,73 ha, wartość 59 200,00 zł 
 
- Przygotowano i przesłano do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony 
przyrody – pomnika przyrody lipy w miejscowości Reczyn, na posesji p. 
Szymańskich. Po uzyskaniu uzgodnienia uchwała zostanie przedłożona Radzie 
Gminy Bodzanów. 
 
- Przygotowano i przesłano do uzgodnień projekt programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami, po uzyskaniu wymaganych uzgodnień uchwała 
zostanie przedstawiona Radzie Gminy. 
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- W dniach 16 i 17 marca odbyły się w Urzędzie Gminy szkolenia w zakresie 
płatności bezpośrednich na rok 2016 i programu modernizacji gospodarstw 
rolnych. 
 
- Uregulowaliśmy w trybie komunalizacji mienia stan prawny działek 76/1, 
76/2, 76/3 w m. Osmolinek stanowiących w części drogę gminną od przegrody 
dolinowej w stronę wsi Osmolinek.  
 
- Przystąpiliśmy do pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosku o dopłaty 
bezpośrednie. Pomoc będzie  świadczona od 29 marca  br. w dniach roboczych, 
za wyjątkiem środy, w godz. 15.30 – 17.30;  w budynku po dawnym GCI.  
 
- Jak co roku, Gmina Bodzanów zleciła realizację zadań publicznych, 
podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności 
stowarzyszeniom. W tym zakresie zostały ogłoszone konkursy, w ramach 
których stowarzyszenia składały wnioski i oferty. 
 
W ramach zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi 
sportu w Gminie Bodzanów w 2016 roku – prawidłowe wnioski złożyli: 
- LKS Huragan z Bodzanowa, który otrzymał kwotę 50 000,00 zł oraz 
- LKS Relaks z Miszewa, który otrzymał kwotę 20 000,00 zł  
 
W ramach zadania  z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
w 2016 r. prawidłowe oferty złożyli: 
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Bodzanów, który 
otrzymał kwotę 2500,00 zł oraz 
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nowe Miszewo, który 
otrzymał kwotę 2500,00 zł. 
 
W ramach zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 
2016 r. prawidłowa ofertę złożył Polski Związek Wędkarski Okręg Mazowiecki 
w Warszawie Koło Bodzanów, który otrzymał kwotę 4000,00 zł. 
 
Rozdysponowana  została  cała kwota przewidziana na te cele w budżecie 
Gminy Bodzanów na 2016 rok, tj. 79 000,00 zł. 
 
- Referat Organizacyjny na bieżąco współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi, które działają na terenie Gminy Bodzanów, min. w zakresie 
pomocy w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie realizacji celów 
statutowych;  kierowanych do różnych instytucji ogłaszających, min: Starostwa 
Powiatowego w Płocku, Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego. W najbliższym czasie  przygotowane zostaną 
projekty do Ministerstwa Sportu dla LKS ,,Huragan” Bodzanów i Gminnego 
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Centrum Kultury i Sportu oraz dla Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego 
,,Sokół” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, którego 
celem będzie współfinansowanie i  współorganizacja Jarmarku Norbertańskiego.  

 
- 17  marca  br.  Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej  poprzez Agencje  Rynku 
Rolnego nieodpłatnie otrzymał  i rozdysponował wśród mieszkańców  gminy 20 
ton jabłek. 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie  nawiązał współpracę z 
Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. W ramach współpracy  pozyskał 20 
ton żywności dla osób najbardziej potrzebujących. Żywność jest sukcesywnie  
dystrybuowana  w ramach Programu  FEAD  „Pomoc żywnościowa  2015 – 
2020. 

- 12 i 13 marca br.  Wolontariat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Bodzanowie  włączył się w ogólnopolską akcję  - „świąteczna zbiórka 
żywności”. W wyniku akcji  wolontariusze zebrali  533,47 kg żywności, którą  
posegregowano w paczki i przekazano  najbardziej potrzebującym rodzinom. 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje się  do uruchomienia  z 
dniem 1 kwietnia br.  świadczenia wychowawczego  500 +. W związku z tym 
,trwają  prace adaptacyjne  pomieszczenia, w którym  będą przyjmowane 
wnioski  na wypłatę świadczeń.  

- Wystawiono  4210 decyzji podatkowych, które doręczono terminowo  - z tego  
1000 decyzji przesłano pocztą, pozostałe przekazane zostały przez sołtysów. 
 
- Przyjęto 399 wniosków o zwrot podatku akcyzowego - decyzje doręczono, 
wniosek o dotacje został złożony. 
 
- I rata podatku 15 – 16 marca 2016r. zbierana przez sołtysów i wpłaty osób 
fizycznych i prawnych bezpośrednio na rachunek gminy jest w trakcie 
księgowania.  
 
- Postanowieniem nr 7/016 z dnia 4 marca 2016 roku Komisarz Wyborczy w 
Płocku postanowił o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie 
odwołania Wójta Gminy Bodzanów i  Rady Gminy Bodzanów przed upływem 
kadencji. Referendum zarządzono na dzień 24 kwietnia 2016 roku. W dniu                  
9 marca br. w Urzędzie Gminy Bodzanów odbyło się spotkanie w którym 
uczestniczyli - Komisarz Wyborczy w Płocku - p. Małgorzata Michalska, 
Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku - p. Krzysztof 
Wawro, Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów - Paweł Różański, Wójt 
Gminy Bodzanów - Jerzy Staniszewski, Sekretarz  Gminy - p. Iwona Rakowska, 
p. Paulina Janowska oraz Pełnomocnik Inicjatora Referendum - p. Rafał 
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Kwiatkowski. Celem spotkania było przede wszystkim omówienie zasad 
zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji ds. Referendum 
oraz Gminnej Komisji ds. Referendum, jak również omówienie przebiegu 
kampanii referendalnej.  

Gospodarka Komunalna 

Wodociągi i kanalizacja 

 W marcu br. przystąpiono do wcześniej zaplanowanej wymiany złóż 
filtracyjnych  na złoża katalityczne, we wszystkich odżelaziaczach 
usytuowanych w SUW w Reczynie w celu poprawy jakości wody przeznaczonej 
do spożycia. Zakupiliśmy dysze filtracyjne za kwotę 2.496,90 zł/brutto z 
przeznaczeniem do wymiany w odżelaziaczach. Prace te wykonujemy 
kaskadowo, tzn. włączamy w proces technologiczny po wymianie złoża każdy 
odżelaziacz pojedynczo, bez zakłócania poboru i dystrybucji wody. Woda po 
wymianie złoża i zdezynfekowaniu oraz kilkukrotnym wypłukaniu, poddawana 
jest dwukrotnemu badaniu pod względem bakteriologicznym  oraz badaniu 
fizykochemicznemu. Na chwilę obecną dokonaliśmy wymiany złóż w dwóch 
odżelaziaczach. Pierwszy ze względu na to, że uzdatniona woda po wymianie 
złoża nie wykazała przekroczeń mikrobiologicznych, już został włączony do 
procesu uzdatniania wody, w drugim odbywa się płukanie i oczekujemy na 
wyniki badań, natomiast prace w trzecim ostatnim odżelaziaczu zamierzamy 
przeprowadzić do końca marca br. Po zakończeniu całego procesu wyniki 
naszych prac zostaną  udostępnione. 
 Ukończona została ekspertyza wykonanej w 2014 r.  modernizacji Stacji 
Uzdatniania Wody w Stanowie.  Ekspertyzę  sporządziła firma uprawniona do 
dokonywania tego typu ocen. Niestety opracowanie potwierdza praktycznie 
wszystkie nasze dotychczasowe domniemania odnośnie tej inwestycji. W 
opracowaniu  wskazano jednoznacznie  błędy jakie zostały popełnione na etapie 
wykonywania prac.  
Dotyczą one głównie: 
- nieprawidłowego ustawienia procesu płukania złóż filtracyjnych znajdujących                               
się w odżelaziaczach i odmanganiaczach, 
- niewłaściwego działania kanalizacji technologicznej odprowadzającej wody 
popłucze do dwóch odstojników usytuowanych na terenie SUW i zalewania 
pomieszczeń technologicznych przez wody popłuczne, 
- nieprawidłowego działania wentylacji pomieszczeń technicznych SUW i braku 
ogrzewania w/w pomieszczeń, a tym samych ich zawilgocenia, co ma bardzo 
negatywny wpływ na pracujące tam urządzenia elektroniczne, 
- podejrzenia zasypania starej i wykopania nowej studni głębinowej bez 
jakiejkolwiek dokumentacji.   
Aktualnie sprawa analizowana jest pod kątem prawnym. 

Na bieżąco wykonywane są naprawy sieci wodociągowej i przyłączy 
wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnej  na terenie całej Gminy. 
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W ostatnim czasie coraz więcej kłopotów przysparza nam kanalizacja w 

Bodzanowie, z powodu częstych problemów z utrzymaniem drożności rur 
kanalizacyjnych. Zastosowane do budowy części studzienek kanalizacyjnych 
zwykłe cegły palone ulegające degradacji, kruszą się, a ich fragmenty dostają   
się do rur kanalizacyjnych i tworzą zatory powodując tym samym brak odpływu 
ścieków. Dlatego zwiększyliśmy częstotliwość płukania instalacji kanalizacyjnej 
i do końca marca br. wykonamy płukanie  w tych  punktach sieci, w których 
dotychczas najczęściej pojawiają się powyższe problemy.      

Dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie zakupiono worki 
filtracyjne 1000 szt. za kwotę 4.600,00 zł/brutto. 

Ponadto w marcu br. dokonano odbioru skratek oraz ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych powstających w ramach procesów 
technologicznych w oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie.  

Utrzymanie czystości i porządku 

 Trwa procedura ściągania należności wobec osób, które uchylają się od 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Firma Remondis Sp. z o.o. świadcząca usługi odbioru odpadów komunalnych z 
terenu Gminy Bodzanów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od marca do maja 2016 r. przystąpi do mycia pojemników na 
odpady zmieszane według harmonogramu umieszczonego na stronie 
internetowej. O szczegółach tej akcji zostaną powiadomieni sołtysi na 
najbliższym spotkaniu. 

Na bieżąco prowadzimy również  prace porządkowe na terenie całej gminy.               
W marcu br.  z terenu całej Gminy zebraliśmy około 500 szt. 120 litrowych 
worków śmieci, tj. 60000 litrów śmieci. 

Drogi 

W ramach bieżącego utrzymania dróg w dalszym ciągu prowadzimy prace 
naprawcze polegające na usuwaniu ubytków w nawierzchni dróg gminnych. 
Rozpoczęliśmy również przegląd gwarancyjny napraw wykonanych w 2015 r. 
wszystkich dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonych. 
W miarę możliwości pogodowych prowadzimy również równanie dróg 
gminnych według otrzymywanych zgłoszeń. W ostatnim czasie równane były 
drogi w miejscowościach: Reczyn, Cieśle, Cybulin, Krawieczyn, Osmolinek, 
Karwowo Duchowne i Szlacheckie, Pepłowo, Bodzanów, Nowe Miszewo oraz 
Chodkowo Działki. 
 Kontynuujemy również remont wiat przystankowych na terenie Gminy. 
 Na ukończeniu jest projekt nowej organizacji ruchu na Placu Kościuszki              
i części  do niego przyległych ulic w Bodzanowie. Wprowadzenie tej organizacji 
ruchu zaplanowane jest na kwiecień br. 
 Zgodnie z decyzją Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady 
Gminy Bodzanów w marcu br. w ramach umowy oświetleniowej firma Energa 
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Oświetlenie Sp. z o.o. zamontowała pięć nowych  lamp oświetleniowych po 
jednej w miejscowościach Miszewo, Chodkowo Działki, Białobrzegi i w Kępie 
Polskiej – 2szt. 

Gospodarka Mieszkaniowa 

 Od początku kwietnia br. przystąpimy do planowanego uporządkowania 
terenu  wokół budynku w Stanowie 61.  
Równocześnie prowadzone są prace remontowe w pomieszczeniach  w 
budynkach: Urzędu Gminy w Bodzanowie w części zajmowanej przez GOPS, 
GCKiS, ośrodka zdrowia w Chodkowie Działkach oraz w budynku 
komunalnym przy ulicy Poniatowskiego 14 w Bodzanowie.  
W kwietniu br. wykonamy również odnowienie zwolnionego lokalu 
mieszkalnego w budynku przy ul. Górnej 1 w Chodkowie.  
 W marcu br. zakupiono 2000 litrów oleju opałowego na potrzeby ogrzania 
budynku przedszkola i ośrodka zdrowia w Miszewie Murowanym za kwotę 
4.448,50 zł/brutto. 
 
 
      WÓJT GMINY BODZANÓW 

             /-/ Jerzy Staniszewski  


