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 Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów 
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz 

bieżącej działalności, za okres od 27 kwietnia do 20 maja 2016r. 
 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy.  
 
Uchwały podjęte na XXIII 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 zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Bodzanów w 2016r., 

4. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

ceny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Chodkowo, 

oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej 31/10, 

5. uchwała w sprawie zaliczenia  istniejących dróg na obszarze 

Gminy Bodzanów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich 

przebiegu, 

6. uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/XIII/2015 Rady Gminy 

Bodzanów z dnia 16 września 2015r. w sprawie zaliczenia 

istniejących dróg na obszarze Gminy Bodzanów do kategorii dróg 

gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. 

 

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  
 

II. Sposób prowadzenia inwestycji. 

- 20 kwietnia odbyło się protokolarne przekazanie placu budowy pod inwestycję 
budowy kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo – 
Działki w ramach zadania pn.: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów - obejmującą odcinek sieci 
zlokalizowanej w ul. Poniatowskiego (od skrzyżowania z ul Mickiewicza i 
Głowackiego) i  ul. Bankowej (do skrzyżowania z ul. Południową). Wykonawcą 
robót jest firma Wykonawstwo Robót Wodno-Sanitarnych BANGO. Planowany 
termin zakończenia robót budowlanych został określony na dzień 30 czerwca 
2016 roku. 
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 - W dniach od 20 do 22 kwietnia 2016 r. odbyła się kontrola z Mazowieckiej  
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na zakończenie 
realizacji projektu pn.: "Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz                           
z infrastruktura towarzysząca i zagospodarowaniem terenu w miejscowości 
Chodkowo - etap I" z zakresu rzeczowej i finansowej realizacji zadania. Obecnie 
oczekujemy na informacje pokontrolną. 
 
- 26 kwietnia złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu 
zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie                 
i skutków na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnych dla OSP Bodzanów i Niesłuchowo w ramach OSP-2016.  

 
Planowane inwestycje: 

 
*W partnerstwie z gminami: Bulkowo, Radzanowo oraz z miastem Drobin 
planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego na budowę instalacji 
odnawialnych źródeł energii OZE. Projekt przewiduje budowę ogniw 
fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. 

 
*Kontynuowane są prace projektowe dotyczące budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz budowy ulicy Białobrzeskiej i Długiej w Białobrzegach.  
 
*Trwają prace projektowo-kosztorysowe nad przebudową świetlicy OSP w 
Kępie Polskiej. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina planuje pozyskać 
środki zewnętrzne. 

 
*Kontynuowane są prace związane dokumentacją projektowo-kosztorysową dla 
zadania: Remont budynku Posterunku Policji w Bodzanowie o część dotyczącą 
elewacji.  
 
*Prowadzone są również prace projektowo-kosztorysowe związane z 
rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków Bodzanowie. 
 
- 13 maja podpisano protokół na okoliczność sprzedaży w drodze I-go przetargu 
ustnego nieograniczonego, niezabudowanej działki gruntu o nr ewid. geod. 
37/11 o pow. 0,0170 ha zlokalizowanej w miejscowości Chodkowo, za cenę 
5.757,00zł (brutto). 
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- 3 czerwca odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
działek: 

* Niezabudowanej nieruchomości o nr ewid. geod. 247/2 o pow. 0,6248 ha, 
położonej we wsi Białobrzegi, gm. Bodzanów - przedmiotowa nieruchomość 
zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bodzanów obejmującym obszar wsi Białobrzegi – część wschodnia 
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie 300/XL/2002, z dnia 20 
marca 2002r. stanowi tereny upraw rolnych bez prawa zabudowy. cena 
wywoławcza nieruchomości – 22.300,00zł. (brutto = netto). 

* Zabudowanej nieruchomości o nr ewid. geod. 247/3 o pow. 0,2675 ha 
położonej we wsi Białobrzegi, gm. Bodzanów - przedmiotowa nieruchomość 
zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bodzanów obejmującym obszar wsi Białobrzegi – część wschodnia 
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie 300/XL/2002, z dnia 20 
marca 2002r. stanowi tereny zabudowy usługowej, na której zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny parterowy, złożony z dwóch segmentów, stanowiących 
dwa odrębne lokale oraz wolnostojący budynek gospodarczy. Cena 
wywoławcza nieruchomości – 65.200,00zł. (netto). 

* Zabudowanej nieruchomość o nr ewid. geod. 114/18 o pow. 0,17 ha, 
położonej w Mąkolinie, gm. Bodzanów – przedmiotowa nieruchomość zgodnie 
z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bodzanów, zatwierdzonego uchwałą nr 116/XIV/11, z 
dnia 29.12.2011 r. zlokalizowana jest na terenach adaptacji i przekształceń 
porządkowania zainwestowania o dominującej funkcji produkcyjno-składowej i 
usługowej. Na nieruchomości posadowione są pozostałości budynku dawnej 
zabudowy dworskiej, tj. fundamenty i ściany nadziemia. Cena wywoławcza 
nieruchomości – 19.500,00zł. (netto).  

* Zabudowanej nieruchomość o nr ewid. geod. 114/23 o pow. 0,6 ha, położonej 
w Mąkolinie, gm. Bodzanów – przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bodzanów, zatwierdzonego uchwałą nr 116/XIV/11, z dnia 29.12.2011 r. 
zlokalizowana jest na terenach potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji 
usługowej, oznaczona jako obiekty i zespoły obiektów objęte ochroną w 
zakresie dziedzictwa kulturowego. Zabudowania na nieruchomości stanowi 
dawny piętrowy dwór, tj. ściany nadziemia i fundamenty, pozbawione pokrycia 
dachowego i stropów. cena wywoławcza nieruchomości – 62.500,00zł.(netto). 
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- 17 maja upłynął termin na składanie wniosków dotyczących pierwokupu 
nieruchomości, co pozwala po tym terminie na ogłoszenie przetargu na zbycie:   

* Niezabudowanej nieruchomości o nr ewid. geod. 39/1 o pow. 2,22 ha, 
położonej w Leksynie, gm. Bodzanów – zgodnie z zapisami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bodzanów, zatwierdzonego uchwałą nr 116/XIV/11, z dnia 29.12.2011 r. 
zlokalizowana jest na terenach rolnych i leśnych.  

* Niezabudowanej nieruchomość o nr ewid. geod. 41 o pow. 1,51 ha, położonej 
w Leksynie, gm. Bodzanów – zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów, 
zatwierdzonego uchwałą nr 116/XIV/11, z dnia 29.12.2011 r. zlokalizowana jest 
na terenach leśnych.  

 
III. Bieżąca działalność.  

 
- Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.           
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 1045), na mocy których gminy, powiaty i województwa mogą organizować 
i prowadzić wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla 
swoich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz innych gminnych 
osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw. 
W odniesieniu do jednostek organizacyjnych to Rada Gminy określa w drodze 
uchwały czy, jakie i w jakim zakresie jednostki będą prowadziły wspólną 
obsługę. Na obecne posiedzenie Rady Gminy przygotowano stosowną uchwałę 
regulującą prawne formy obsługi finansowo - księgowej jednostek 
organizacyjnych funkcjonujących na terenie naszej Gminy, tj. jednostek, które 
do tej pory również były obsługiwane przez Urząd Gminy na podstawie 
zawartych porozumień. 
W przypadku instytucji kultury oraz innych samorządowych jednostek 
organizacyjnych posiadających osobowość prawną, to kierownicy jednostek 
decydują o przystąpieniu do wspólnej obsługi i o jej zakresie, zawierając 
stosowne porozumienie z jednostką obsługującą po uprzednim zgłoszeniu 
takiego zamiaru organowi wykonawczemu jst. 
W Gminie Bodzanów z dniem 1 stycznia br. na podstawie porozumień                   
Nr 1/2016 i Nr 2/2016 z dnia 11.01.2016 r. to Urząd Gminy przejął obowiązki 
obsługi prowadzenia zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie i Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu w Bodzanowie. Powyższe zmiany pozwoliły na wprowadzenie 
oszczędności w zakresie wydatków administracyjnych w przypadku GBP w 
kwocie około 10 000,00 zł i GCKiS około 18 000,00 zł rocznie. 
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- w dniu 12 maja br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Mazowieckiej Agencji Energetycznej, której Gmina Bodzanów jest członkiem. 
Tematem posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdań finansowych  za rok 2015 
i udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej.  
 
- w dniach 18-19 kwietnia br. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin 
Wiejskich RP, w którym po raz pierwszy była reprezentowana Gmina 
Bodzanów.  

Pierwszego dnia  odbyły się dwie debaty na temat zadań oświatowych oraz 
implementacji programu 500+. Drugiego dnia dyskutowano między innymi na 
temat rozwoju gmin wiejskich. 

 Kończąc obrady jednogłośnie zostały przyjęte stanowiska w sprawach ważnych 
dla samorządów: 

1. Stanowisko w sprawie Oświaty. 

2. Stanowisko w sprawie określenia roli gmin wiejskich w rozwoju kraju 
oraz „Pakt dla obszarów wiejskich”. 

3. Stanowisko w sprawie powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Samorządu Terytorialnego. 

4. Stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych 
w zakresie tzw. zamówień in-house. 

5. Stanowisko w sprawie ustanowienia systemowych mechanizmów 
rekompensujących ubytki w dochodach JST w wyniku ustawowych ulg i 
zwolnień w podatkach od dochodów osobistych – PIT. 

6. Stanowisko w sprawie ograniczenia ilości kadencji organów 
wykonawczych w samorządach terytorialnych. 

Obszerna relacja i w/w stanowiska zostały przedstawione na stronie 
internetowej, po adresem  

http://zgwrp.pl/aktualnosci/wydarzenia/906-zgromadzenie-ogolne-zwiazku-gmin-wiejskich-

rp-18-19-kwietnia-2016  

- GOPS rozdysponował z kolejnej dostawy  30 ton jabłek  i nieodpłatnie 20 t   
żywności   pozyskanej  z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w ramach  
Programu  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  na lata 2015 – 2020. 

- Zakończono ostatni  etap podłączenia wszystkich stanowisk komputerowych 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie do nowej infrastruktury 
sieci komputerowej Urzędu Gminy w Bodzanowie wykonanej we własnym 
zakresie przez pracownika urzędu. Rozpoczęto procedurę wymiany centrali 
telefonicznej w Urzędzie Gminy w Bodzanowie. Planowany czas zakończenia 
zadania – czerwiec 2016 r. 
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- 30 kwietnia br. zakończyła się realizacja projektu edukacji ekonomicznej „Na 
Własne Konto", skierowanego do uczniów Publicznego Gimnazjum w Nowym 
Miszewie uczestniczących w zajęciach Koła Przedsiębiorczości, którego 
pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Fundacja Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej. Jednym z warunków do spełnienia ze strony Gminy 
Bodzanów było zapewnienie uczniom dowozu na prowadzone zajęcia w dniach 
1 – 5 lutego 2016 r. Projekt realizowany był w dwóch etapach. W trakcie 
pierwszego tygodnia ferii zimowych (30 godzin zajęć lekcyjnych), poprzez 
zabawę i gry edukacyjne uczniowie poznali podstawowe pojęcia i narzędzia 
ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. Dla 
podniesienia atrakcyjności prowadzonych zajęć do projektu został zaproszony 
student kierunku ekonomicznego, który czynnie wspomagał nauczyciela 
w prowadzeniu zajęć. Kolejny etap (20 godzin zajęć lekcyjnych), był 
realizowany w II semestrze roku szkolnego 2015/ 2016, uczniowie na podstawie 
zdobytej wiedzy przygotowali projekt młodzieżowy, który podlega ocenie. 
Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce na przełomie maja i czerwca 
2016r. 

- Dyrektorzy szkół dostarczyli arkusze organizacji roku szkolnego 2016/2017 
szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów. Arkusze  
zostaną zatwierdzone przez Wójta Gminy Bodzanów do końca maja br. 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach organizuje festyn rodzinny w dniu 
21 maja 2016r. o godz.14.00. 

- Dnia 5 czerwca br. na bodzanowskim rynku,  Gmina Bodzanów organizuje XII 
Jarmark Norbertański, natomiast przy budynku Gminnego Centrum Informacji 
w Chodkowie -  Dzień Dziecka. Na organizację Jarmarku Norbertańskiego – 
Gmina Bodzanów uzyskała dofinansowanie w wysokości 5000,00 zł ze 
Starostwa Powiatowego w Płocku.   

Gospodarka Komunalna 
Wodociągi i kanalizacja 

W dniu 05.05.2016 r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej  na głównym 
wyjściu ze stacji uzdatniania wody w Stanowie zasilającym miejscowości Nowe 
Miszewo, Miszewo Murowane, Pepłowo, Ramutówko, Nowe Kanigowo, 
Kanigowo, Borowice, Łagiewniki, Miszewko, Garwacz, Małoszewo, 
Małoszywka, Felicjanów i Białobrzegi. Pomimo skomplikowanej awarii                    
o bardzo dużym zasięgu oddziaływania prace staraliśmy się wykonać w sposób 
jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców.  W czasie 10 godzin dokonaliśmy 
wymiany uszkodzonego odcinka rury wodociągowej, która ze względu na wiek 
uległa rozszczelnieniu na połączeniu kielichowym. 
Również w maju br. przez firmę „Bango” z Brochocinka wykonano dwie 
naprawy gwarancyjne na sieci wodociągowej  przynależnej do SUW                          
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w Stanowie. Naprawiono  zawór redukujący ciśnienie wody  na sieci 
wodociągowej w kierunku Białobrzegów oraz usunięto nieszczelność  sieci 
wodociągowej w miejscowości Białobrzegi. 
W nawiązaniu do przeprowadzonych badań wody uzdatnionej pobranej z SUW                      
w Leksynie, po naszym wcześniejszym wystąpieniu do Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku, w dniu 12.05.2016 r. otrzymaliśmy 
zawiadomienie od Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w 
Płocku o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji nakazującej  poprawę 
wartości parametrów wody uzdatnionej. Aktualnie oczekujemy na podanie 
terminu, nie mniej, w związku z tym,  już teraz rozpoczęliśmy czynności mające 
na celu opracowanie procedury wymiany złóż filtracyjnych w stacji w Leksynie, 
wzorem SUW w Reczynie. 
W związku z awarią wodomierza zamontowanego na instalacji wody surowej            
w SUW w Reczynie, zakupiliśmy wodomierz kołnierzowy DN 80 za kwotę 
977,85 zł/brutto. Wymiany wodomierza dokonany we własnym zakresie. 
Z uwagi na zaistniałą  tragedię spowodowaną pożarem zabudowań 
mieszkalnych w miejscowości Białobrzegi i zniszczeniem przyłącza 
wodociągowego dokonaliśmy tymczasowego zabezpieczenia przyłącza 
wodociągowego zapewniając możliwość korzystania z wody pitnej 
poszkodowanym właścicielom nieruchomości. 
Ponadto w ramach prac utrzymania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na 
bieżąco wykonywane są naprawy sieci i przyłączy wodociągowych, hydrantów 
p.poż oraz sieci kanalizacyjnej na terenie całej Gminy. 
 

Poza tym w maju br. zgodnie z podpisaną umową przekazaliśmy do 
zagospodarowania skratki i ustabilizowane komunalne osady ściekowe                   
z oczyszczalni ścieków w Bodzanowie - koszt 8.322,91 zł/brutto. 

Na bieżąco monitorujemy i serwisujemy oczyszczalnię ścieków w 
Bodzanowie. Nadal odczuwalny jest długotrwały brak przeglądów (lata 2010-
2014) który spowodował, że wiele elementów ciągu technologicznego 
oczyszczalni zostało nadmiernie wyeksploatowanych przez co utrzymanie 
aktualnie prawidłowej pracy oczyszczalni wymaga ponoszenia znacznych 
kosztów.  Między innymi w celu podniesienia aktywacji istniejącej flory 
bakteryjnej w reaktorze oczyszczalni został przewieziony uwodniony osad 
czynny z oczyszczalni ścieków z Maszewa k. Płocka. Koszt transportu 1.080,00 
zł/brutto.   Osad odstąpiono nam bezpłatnie. 
 

Utrzymanie czystości i porządku 
Po sporządzeniu rocznego sprawozdania oraz dokonaniu corocznej analizy z 
zakresu stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok wynika, że 
Gmina Bodzanów osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu zgodnie 
z Rozporządzeniami  Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania   do ponownego użycia i odzysku innymi 
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metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz z dnia 25 maja 2012 r. 
w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji. Wyniki przedstawiają się następująco: 
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła wyniósł - 53,1%; (minimalny poziom, który 
powinien być osiągnięty  przez Gminy w 2015 roku zgodnie  z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. wynosił 16%) 
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych wyniósł - 100%;  (minimalny poziom, który 
powinien być osiągnięty  przez Gminy w 2015 roku zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.  wynosił 40%) 
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania wyniósł - 0 %;  (dopuszczalny poziom, który 
Gminy mogły osiągnąć   w 2015 r.  zgodnie z Ministra Środowiska z dnia 25 
maja 2012 r. wynosił 50%) 
Na początku miesiąca opracowany został projekt nowego Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzanów, który przekazany 
został w pierwszej kolejności do zaopiniowania przez Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny w Płocku. Obecnie oczekujemy na opinię,  po czym 
przedstawimy do zatwierdzenia projekt uchwały w tej sprawie. 
Z uwagi na to, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do 
którego dostarczać można odpady zielone zlokalizowany jest przy Urzędzie 
Gminy i jest najbardziej oddalony od Białobrzegów, w maju  br. do 
miejscowości tej podstawione zostały  4 pojemniki o pojemności 1100 litrów 
każdy,  przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych. 
Ma to na celu ułatwienie mieszkańcom pozbywanie się szczególnie w okresie 
letnim trawy pochodzącej z koszenia działek. Usługa odbioru tych odpadów 
wykonywana jest w ramach obowiązującej z firmą Remondis Sp. z o.o. umowy, 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów,  a wykonywanie jej zaplanowane zostało 
do końca września br. 
Poza tym, właściciele nieruchomości, którzy nie dopełniają obowiązku 
składania korekt deklaracji mających wpływ na ustalenie wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na bieżąco wzywani są do 
ich uzupełniania. 
Ponadto na terenie Gminy nieprzerwanie trwają prace porządkowe dróg i 
terenów gminnych. 

Drogi 
W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w dalszym ciągu prowadzimy 
prace naprawcze polegające na usuwaniu ubytków w ich nawierzchni. W 
ostatnim czasie naprawiane były drogi w miejscowościach: Bodzanów, 
Borowice, Białobrzegi, Cieśle. 

Kontynuujemy odnawianie wiat przystankowych, ostatnio został 
pomalowany przystanek autobusowy w Gromicach,  a w miejscowościach 



 

9 

 

Krawieczyn i Bodzanów, zgodnie z wytycznymi z przeglądu, rozpoczęliśmy  
prace remontowe mostów. 

W maju na drogach gminnych uzupełnione zostały brakujące  znaki 
drogowe. 

Od dnia 18 maja br. obowiązuje nowa stała organizacja ruchu na ulicy 
Żeromskiego, Kilińskiego, Poniatowskiego, Sierakowskiego, Kołłątaja i Placu 
Kościuszki w Bodzanowie w ramach której również zakupione i zamontowane 
zostały nowe znaki drogowe.  Koszt zakupu znaków  to kwota brutto 3.450,48zł. 
Zniesiona z tego terenu została strefa zamieszkania, która między innymi ze 
względu na niewyznaczenie miejsc do parkowania, uniemożliwiała parkowanie 
tam pojazdów. 

Od 11.05.2016r. na terenie Gminy firma ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  
prowadzi prace demontażowe rtęciowych (nieczynnych) opraw 
oświetleniowych. Prace demontażowe i mycie części opraw wykonywane będą 
do 30.06.2016r. 

Gospodarka Mieszkaniowa 
Kontynuujemy odnawianie mieszkania komunalnego w budynku przy                         
l. Górnej 1   w Chodkowie oraz trwa porządkowanie terenu wokół budynku 
komunalnego w Stanowie. 
Do końca maja br.  wykonane zostaną  przeglądy okresowe placów zabaw dla 
dzieci zlokalizowanych w  miejscowościach Chodkowo  Działki, Bodzanów               
i Nowe Miszewo. 

W ramach prowadzonych prac, we własnym zakresie, wykonaliśmy 
remont elementów wyposażenia placu zabaw, które w 2013 r. zostało 
zdemontowane, a przy tym znacznie zniszczone, z dawnego placu zabaw 
zlokalizowanego przy budynku przedszkola w Bodzanowie. Z elementów tych 
urządziliśmy plac zabaw dla dzieci w miejscowości Pepłowo,  na działce 
stanowiącej własność Gminy Bodzanów,  oznaczonej nr ewidencyjnym 61/3. 

Do końca czerwca br. planujemy wykonać bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości płynne przy budynku komunalnym w Stanowie 56. 

W związku z pożarem budynku mieszkalnego w miejscowości 
Białobrzegi i utratą „dachu nad głową” przez rodzinę tam mieszkającą, 
podjęliśmy działania związane z  wynajęciem kontenera mieszkalnego  dla tej 
rodziny. Kontener mieszkalny wynajęliśmy od Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Segmentowego z Płocka. Miesięczny koszt najmu  kontenera to 400 zł/mc netto. 
Koszt transportu i ustawienia takiego kontenera to 500 zł netto. 
Zgodnie z obowiązującymi zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę           
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, w oparciu o dane księgowe za ostatnie     
12 m-cy,  opracowana została taryfa opłat za wodę i ścieki na okres od 
01.08.2016 do 31.07.2017 r.  Po zapoznaniu się wszystkich komisji                           
z powyższym, w  czerwcu br. na sesji Rady Gminy przedstawiony zostanie 
projekt uchwały w tej sprawie. 
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W czerwcu br. planujemy również wykonanie okresowych przeglądów 
kominiarskich w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy 
Bodzanów. 

Pozostałe 
W dniu 29 kwietnia br. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu 
AZBEST 2016 ( Blok tematyczny nr 3 - zadania w zakresie usuwania wyrobów 
zawierających azbest) w ramach, którego Gmina Bodzanów otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 9.600,00 zł (brutto) co stanowi 80 % całości zadania 
na opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na 
terenie Gminy Bodzanów wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z 
przypisanymi do obiektu atrybutami. Wkład własny Gminy wynosi 2.454,00 zł 
(brutto). 

 

        /-/ Jerzy Staniszewski  

       WÓJT GMINY BODZANÓW  


