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Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów 

z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz 

bieżącej działalności, za okres od 27 lipca do 23 września 2016 r. 

 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy 

 

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Gminy zostały przedłożone Wojewodzie 
Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia oraz według właściwości do 
RIO w Płocku i 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 

rok2016, 

3. uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w 

szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Bodzanów. 

 

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  
 

II. Sposób prowadzenia inwestycji 

•     9 września 2016 r. odbyło się uroczyste wyświęcenie i przekazanie 
zakupionego sprzętu ratowniczo – gaśniczego tj. motopomp dla jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnych w Bodzanowie i Niesłuchowo przy udziale 
Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku – Tomasza 
Kominka. Sprzęt współfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego w 
Warszawie oraz WFOŚiGW w Warszawie o łącznej wartości 61.008,00 zł, z 
tego dofinansowanie w kwotach: 15252,00 zł Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 25 000,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska,  500 zł dwie jednostki OSP – Bodzanów i Niesłuchowo. W tym 
samym dniu została również przekazana łódź saperska Łs – 76M w użytkowanie 
OSP Niesłuchowo, do ochrony przeciwpowodziowej.  

• 15 września 2016 r. złożony został wniosek aplikacyjny w ramach 
Programu Wieloletniego pn.” Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. na zadanie: „Przebudowa dróg 
gminnych na terenie gminy Bodzanów: Cybulin-Kiełtyki, Bodzanów-Reczyn na 
odcinku Chodkowo-Karwowo Duchowne i w m. Cieśle”. Całkowity koszt 
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przedsięwzięcia wynosi 767 938,00 zł z czego dofinansowanie do 50% tj.              
383 969 zł. Wybór dróg podyktowany był wymogami konkursowymi naboru.  

• 9  września 2016 r. odbyło się spotkanie z wykonawcą robót drogowych 
tj. firmą PRD Kutno i przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku 
w sprawie końcowych prac na odcinku drogi powiatowej Bodzanów-Kępa 
Polska.  

• 5 września 2016 r. zakończono prace związane z remontem chodnika przy 
ulicy Orzeszkowej w Bodzanowie. Kolejną inwestycją związaną z poprawą 
bezpieczeństwa na drogach jest budowa chodnika przy ulicy Polnej w 
Chodkowie-Działki. 

• Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
związanej z budową drogi w m. Białobrzegi (ul. Długa). Obecnie dokumentacja 
jest weryfikowana przez Urząd Gminy  w celu możliwości uwłaszczenia działek 
pod inwestycję w ramach specustawy drogowej.  

• Gmina złożyła wniosek aplikacyjny w ramach działania 2.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach Programu Operacyjnego  
Infrastruktura  i Środowisko na lata 2014-2020,  na budowę kanalizacji 
sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo-Działki oraz na rozbudowę 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Bodzanowie.  Obecnie trwa 
weryfikacja formalna i merytoryczna  I stopnia. 

• Kontynuowane są prace związane z dokumentacją projektowo-
kosztorysową na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Białobrzegi. Dokumenty są 
weryfikowane przez Urząd Gminy  w celu możliwości uwłaszczenia działek pod 
inwestycję w ramach specustawy drogowej.  

• 21 września 2016 r. Urząd Bodzanów otrzymał informację pokontrolną 
dotyczącą zadania pn. Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo etap 

I. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadziła 
kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie 
prac po poprzednim wykonawcy tj. firmie ELMIR z dn. 11.09.2014 r. Kontrola 
Mazowieckiej Jednostki była podyktowana ustaleniami zawartymi w protokole 
Urzędu Kontroli Skarbowej która w dniu 31.04.2016 r. zbadała powyższe 
postępowanie i wskazała nieprawidłowości w przeprowadzeniu przetargu. 

Urząd Kontroli Skarbowej zakwestionował sposób przeprowadzenia przetargu 
ogłoszonego 11 września 2014 r. i uznał że procedury w sposób rażący 
naruszyły przepisy prawa zamówień publicznych dotyczące terminu ogłoszenia 
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oraz otwarcia ofert. UKS w swoim protokole wskazał iż za takie naruszenie 
przysługuje korekta finansowa od 2-25% wartości przetargu tj. od kwoty 
3 520 000,00zł. Jednak po wyjaśnieniach pracowników urzędu Gminy, UKS  
nałożył korektę w wysokości 2% kosztów kwalifikowanych zadania.                         
W ogłoszeniu postępowania w 2014 roku pomagała firma REFUNDA                        
Sp. z o.o. z Wrocławia która przygotowywała Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz zgodnie z umową służyła jak organ doradczy. Na szczególną 
uwagę zasługuje fakt, iż postępowanie na dokończenie prac było ogłaszane aż 
trzy razy, dwa postępowania unieważniono a w trzecim nie dotrzymano 
ustawowych terminów. Zaniedbania z 2014 roku przyczyniły się do tego, że 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych po zapoznaniu się z 
protokołem UKS oraz po przeprowadzeniu swojej kontroli  nałożyła na Gminę 
Bodzanów korektę w wysokości 2% tj. 55 858,81 plus ustawowe odsetki do dnia 
zapłaty. Gmina Bodzanów podjęła kroki celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji 
jednak nie zostały one uwzględnione. 

Planowane inwestycje: 
- w II półroczu br. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie na 
budowę wodociągu w m. Cieśle i Osmolinek w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu to ok. 681 tys. 
zł.  
- w październiku 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. 
- Gmina przystąpiła do opracowania Programu rewitalizacji dla Gminy 
Bodzanów, który jest dokumentem obligatoryjnym przy wnioskowaniu o środki 
finansowe z zakresu kultury, rewitalizacji, termomodernizacji. W trakcie 
opracowywania dokumentu  będą odbywać się spotkania konsultacyjne z 
mieszkańcami naszej gminy.  
- w wyniku zdarzeń losowych zaistniałych w budynku  Urzędu planowane są 
roboty budowlane związane z remontem sali konferencyjnej wraz z 
pomieszczeniami sanitarnymi.  
-19 września br.  przekazano gminie Słupno list intencyjny dot. możliwości 
rozwoju gospodarczego, współpracy na rzecz działań ukierunkowanych na 
terenie m. Białobrzegi, gm. Bodzanów i m. Wykowo, gm. Słupno m.in. na:  
realizację rozwoju infrastruktury drogowej,    upowszechnienia aktywnego 
wypoczynku, budowy kanalizacji sanitarnej w m. Białobrzegi.   
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- W ramach funduszu sołeckiego zostały wydatkowane środki  na: 

 
1) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. 

Remont chodników przy drogach gm. w m. Bodzanów, przy ul. 
Orzeszkowej –  2 460,00. 

2) Remont chodników przy drogach gminnych w m. Bodzanów (dotyczy ul. 
Orzeszkowej) – cena za 1 m2 -  126,00. Zadanie wykonano do kwoty  – 
25 939,00, 

3) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. 
Budowa chodnika w m. Chodkowo Działki, ul. Polna - 3 075,00.  

4) Budowa chodnika w m. Chodkowo Działki, ul. Polna -  cena za 1 m2 - 
97,00.  Zadanie wykonano do kwoty -  14 248,00. 

5) Zakup rębaka do gałęzi dla Sołectwa Kanigowo - 6 499,00 
6) Naprawa asfaltu na drogach gminnych w Sołectwach –  cena za 1m2 - 

209,10. Wartość zadania wykonano do kwoty - 40 000,00 
7) Dostawa piasku wraz z transportem dla sołectw z Gminy Bodzanów – 

cena 1 tony – 18,22. Ogólna wartość zadania - 9 182,88 zł. 
Zrealizowaliśmy i realizujemy  prace w sołectwach: Leksyn, Małoszewo, 
Miszewko, Osmolinek, Nowe Kanigowo, Wiciejewo, Karwowo 
Szlacheckie, Gromice, Kanigowo, Garwacz, Krawieczyn. 

 
III. Bieżąca działalność  

 

- Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą  Nr PŁ.270.2016 z 
dnia 19 września 2016 r., wydała pozytywną opinię o przedłożonej przez Wójta 
Gminy Bodzanów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bodzanów 
za I półrocze.  
 
- W związku dochodzeniem roszczeń od Przedsiębiorstwa Budowlanego 
„ELMIR” Przemysław Niewiadomski z siedzibą w Płocku oraz Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ z siedzibą w Warszawie powstałych w trakcie 
realizacji, w latach poprzednich zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą                      
i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo Działki – etap I” Gmina 
Bodzanów wystąpiła już w 2015 r. na drogę sądową celem wyegzekwowania 
należności z tytułu kar umownych i gwarancji należytego wykonania umowy 
związanej z w/w zadaniem inwestycyjnym. 
23 czerwca br. ostatecznie Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy 
wydał wyrok w którym zasądził na rzecz Gminy Bodzanów od pozwanego 
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ z siedzibą  w Warszawie kwotę 
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676 300,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1 lipca 2015 r. 
do dnia zapłaty oraz dodatkowo zwrot kosztów procesu. 
Odpowiedzialność pozwanego tj. TUZ w zakresie kwoty zasądzonej jest 
odpowiedzialnością in solidum z pozwanym Przemysławem Niewiadomskim, co 
do którego Sąd Okręgowy w Łodzi wydał nakaz zapłaty w postępowaniu 
upominawczym. 
Ponieważ komornik sądowy wskazał na bezskuteczność egzekucji przeciwko 
ELMIR Gmina Bodzanów w dalszej kolejności wystąpiła na drogę sądową 
przeciwko TUZ, które po wszczęciu postępowania egzekucyjnego dokonało 
zwrotu dnia 28.07.2016 r. zasądzonej kwoty w łącznej wysokości 771 973,33 zł. 
Zgodnie z § 3 ust. 26 umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego 
otrzymano środki tj. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz                    
z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo 
Działki – etap I” beneficjent jest zobowiązany do poinformowania 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o okolicznościach, 
które mogą mieć wpływ na zmniejszenie poziomu maksymalnego 
dofinansowania, nawet do 85% wartości odzyskanej kwoty środków 
finansowych, w świetle art. 55 Rozporządzenia Rady (Wspólnoty Europejskiej) 
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym 
Gmina Bodzanów skierowała, po konsultacjach z kancelarią prawną, do 
MJWPU stosowne pismo informujące o pozyskanych środkach oraz 
poniesionych i planowanych do poniesienia wydatkach związanych z realizacją 
inwestycji oraz odzyskaniem odszkodowania. 
W chwili obecnej oczekujemy na stanowisko MJWPU. 
 
- W dniach 13-15 sierpnia 2016 r. Gmina Bodzanów zorganizowała imprezę 
promocyjną pn. DNI BODZANOWA 2016. Wydarzenie to spotkało się z bardzo 
pozytywnym odbiorem mieszkańców gminy, powiatu a nawet województwa. W 
ciągu trzech dni można było: zdegustować potrawy regionalne, obejrzeć                     
i posłuchać artystów, a także wziąć udział albo tylko podziwiać rywalizację 
sportową. 
Pierwszy dzień miał charakter pikniku rodzinnego, podczas którego 
zaprezentowało się 10 sołectw z terenu naszej Gminy, przygotowując stragany z 
potrawami regionalnymi. Swoje umiejętności prezentowały dzieci i młodzież 
uczestnicząca w zajęciach w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w 
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Bodzanowie. Dużą popularnością cieszyły się występy artystów: kabaretu w 
wykonaniu  Pani Moniki Goździk i koncertu  Zespołu True Colors  Band.  
W drugim dniu obchodów Dni Bodzanowa swoje święto, 40 lecie istnienia,  
obchodził LKS Huragan Bodzanów i z tej okazji została odsłonięta pamiątkowa 
tablica z nazwą boiska, któremu nadano imię „TG Sokół 1926”.  W tym dniu 
odbyły się rozgrywki piłkarskie, gry i zabawy dla dzieci.  Imprezą towarzyszącą 
był Piknik Motoryzacyjny  OFF-ROAD aut 4x4 i pełne emocji wyścigi  
WRACK RACE. Na zakończenie dnia wszyscy zgromadzeni bawili się na 
zabawie tanecznej.  
Trzeci dzień rozpoczęliśmy od Mszy św. w Kościele Parafialnym                                 
w Bodzanowie z racji święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny                              
i 96 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego, po czym 
złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości. Następnie dzieci pobiegły w 
Biegu Krasnali, a dorosła część sportowców w II Biegu Bodzanowskim 
zorganizowanym w ramach Mazowieckiego Turnieju Miast i Gmin, w którym 
udział wzięło 156 uczestników. 
Koszty związane z organizacją imprezy przedstawiają się następująco:  

środki własne jakie poniósł Urząd Gminy Bodzanów to kwota – 17 804,98 zł  
środki jakie udało się pozyskać od sponsorów to kwota – 23 000,00 zł  
środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Płocku na organizację 
Mazowieckiego Turnieju Miast i Gmin – 5000,00 zł   
razem środki pozyskane przez Urząd Gminy na Dni Bodzanowa – 28 000,00 

zł 

Koszty poniesione przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie                                                 
to kwota 2 199,90 zł. 
Koszty poniesione przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego SOKÓŁ                 
w Bodzanowie – to kwota 11 687,40 zł z tego pozyskane w ramach projektu 
ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego                      
i Starostwo Powiatowe w Płocku – odpowiednio 9 972,54 zł i  989,86 zł oraz 
środki własne Stowarzyszenia w kwocie 725,00 zł, a także wkład własny 
niepieniężny wolontariuszy podczas organizacji, prowadzenia  i rozliczenia 
projektów. 
Całkowity koszt zadania 59 692,28 zł  z tego pozyskane 38 962,40 zł tj. koszty 
własne 20 729, 88 zł.  
Koszty LKS Huragan Bodzanów 10 760,00 zł  
 

- 9 września 2016 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy 
wieniec dożynkowy, główną nagrodą było reprezentowanie Gminy Bodzanów 
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na dożynkach Powiatu Płockiego. Zostało wyłonionych dwóch zwycięzców. 
Zwycięzcą głównym został wieniec wykonany przez mieszkańców wsi Reczyn, 
natomiast drugim zwycięzcą został wieniec wykonany przez mieszkańców wsi 
Kłaczkowo. Z tej racji Gmina Bodzanów, na XVII Dożynkach Powiatu 
Płockiego w Wyszogrodzie, w dniu 18 września 2016 r., była reprezentowana 
przez dwa wieńce dożynkowe. W delegacjach wieńcowych znaleźli się 
przedstawiciele twórców tych wieńców, a także uczniowie z zespołu 
CIEŚLANIE ze Szkoły Podstawowej w Cieślach wraz z opiekunami oraz  Wójt 
Gminy Bodzanów wraz z pracownikami Urzędu Gminy.  
Gmina Bodzanów miała również swoje stoisko promocyjne, na którym można 
było zdegustować potrawy regionalne, które przygotowali pracownicy 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie.  
Podczas tej uroczystości wręczono odznaczenia – zasłużony dla rolnictwa. 
Przedstawicielem Gminy Bodzanów, który otrzymał takie odznaczenie, jest Pan 
Stanisław Bombała  z Reczyna. Wręczono również wyróżnienia, które ustanowił 
Starosta Płocki, pn. „Dobry Gospodarz”, w tej kategorii odznaczone zostały: 
firmy – Taurus Janusz i Ewa Multon, Agro Bud Karolina  i Paweł Pokorscy, 
Pasz Mix – Karol Rybicki. Wręczono również wyróżnienia w konkursie na 
najładniejszy ogród i tu wyróżniono dwa ogrody: z Wiciejewa Pani Justyna 
Jóźwiak i z Nowego Miszewa Pani Justyna Dyrda.  

- 1 września 2016 r. weszła w życie ustawa „dekomunizacyjna”, w związku z 
tym jesteśmy zobowiązani do dokonania zmiany nazwy jednej z ulic w 
miejscowości Bodzanów – ulicy Karola Świerczewskiego oraz imienia Szkoły 
Podstawowej w Cieślach (Szkoła nosi im. Leona Szparadowskiego) i mamy na 
to rok. Obszerna informacja w tej sprawie zostanie opublikowana na stronie 
internetowej Gminy Bodzanów, w której zostaną zaproponowane nowe nazwy 
dla tej ulicy i będzie ustalony czas na składanie propozycji innych nowych 
nazw, do składania których będą mieli prawo tylko mieszkańcy zamieszkali 
przy obecnej ulicy Karola Świerczewskiego w Bodzanowie. Następnie 
przeprowadzimy głosowanie do udziału, w którym prawo będą ci sami 
mieszkańcy. Zdecyduje zwykła większość głosów.  
Zmiana nazwy ulicy, zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej, nie ma wpływu na ważność dokumentów 
zawierających nazwę dotychczasową, a ponadto pisma oraz postępowanie 
sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia zmiany nazwy 
dokonane na podstawie tej ustawy, są wolne od opłat.  Krótko mówiąc w tych 
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dokumentach  gdzie występują dane w postaci nazwy ulicy, w przypadku ich 
zmiany nie podlegają kosztom urzędowym, ale nie ma konieczności ich 
wymiany. Nie uniknione są jednak koszty wymiany pieczątek w przypadku osób 
prowadzących działalność gospodarczą, czy tabliczek z pełnym adresem 
umieszczonych na budynkach.  
Jeżeli gmina nie wykona obowiązku zmiany, wówczas wojewoda wydaje 
zarządzenie zastępcze w terminie 3 miesięcy od dnia 1 września 2017 r.  
 
- w nocy z 2 na 3 września br. (z piątku na sobotę) miało miejsce zdarzenie 
losowe - zalanie pomieszczeń Urzędu Gminy. Pękł przewód elastyczny przy 
spłuczce wc w toalecie na I piętrze (przy sali konferencyjnej). Zalaniu uległa 
sala konferencyjna, korytarz i klatka schodowa na I piętrze;  pomieszczenia na 
parterze: gabinet wójta, sekretariat, korytarz, pomieszczenie socjalne i łazienka; 
pomieszczenia w piwnicy: pomieszczenie gospodarcze i łazienka.  
Zdarzenie zostało  zgłoszone do ubezpieczyciela i czekamy na oszacowanie 
szkody.  
 
- 3 września br. Gmina Bodzanów brała udział w akcji pod patronatem Pary 
Prezydenckiej - narodowe czytanie, które odbyło się w Szkole Podstawowej w 
Bodzanowie, z udziałem dyrektorów szkół, uczniów i nauczycieli oraz jednostek 
organizacyjnych. W tym roku czytaną powieścią było „Quo vadis”. Głównym 
celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa, dbałość o polszczyznę i odkrywanie 
na nowo piękna naszej literatury, a także wytworzenie poczucia wspólnej 
tożsamości.  
 
- Gmina Bodzanów, jako organ prowadzący szkoły jest zobowiązany do 
zapewnia realizacji ustawowego obowiązku w zakresie bezpłatnego transportu i 
opieki uczniów w drodze do szkół, jeżeli odległość z domu do szkoły przekracza 
3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych i 4 km – w 
przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.  
W związku z tym  5 lipca br. o godz. 12.00 dokonano otwarcia ofert w przetargu 
nieograniczonym na „Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy 
Bodzanów w roku szkolnym 2016/2017”.  Do  przetargu wpłynęły dwie oferty 
firm: 

1. Przewozy Autokarowe Alicja Budek, Wilkanowo 17, 09 – 460 Mała 
Wieś. 

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku Spółka Akcyjna  
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ul. Bielska 53, 09 – 400 Płock. 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina kierowała się najniższą ceną. 
I tak spośród złożonych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta PKS S.A.             
w Płocku. Cena brutto za 1 km – 2,97 zł . Łączna dzienna ilość kilometrów – 
420. 
Ponadto na wniosek rodziców Gmina zapewnia dowóz uczniom 
niepełnosprawnym  do szkół specjalnych w Płocku. W roku szkolnym 
2016/2017 dowożonych jest trzech uczniów niepełnosprawnych.  
Natomiast w ramach zawartych porozumień z Gminą Słupno oraz Powiatem 
Płockim w sprawie powierzenia usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z 
terenu Gminy Bodzanów do szkół specjalnych dowożonych jest 3 uczniów. 
- W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. 
„Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą nr 82/2016 Rady Ministrów z 
dnia 5 lipca 2016 r. Gmina Bodzanów 13 września 2016 r. przesłała 
zweryfikowane dane o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia w/w 
programem. Ze wszystkich szkół z terenu gminy Bodzanów zgłoszonych zostało 
6 uczniów, łączna kwota dofinansowania to 1681,18 zł . 
-  23 sierpnia br. na podstawie uchwały nr 232/XXIX205, z dnia 30.06.2005 r. 
zostało zawarte, porozumienie wstępne z p. Andrzejem Maćkiewiczem z 
Chodkowa w sprawie zakupu na rzecz gminy Bodzanów działek 26/2 i 201/262 
o łącznej powierzchni 0,20 ha, położonych w Chodkowie, przy ulicy Wiosennej 
(przy zbiorniku wodnym) w celu uregulowania stanu prawnego dostępu do 
powyższej drogi, rowu melioracyjnego oraz samego zbiornika, za cenę 9.000,00 
zł. 
-  2 września br. odbyły się negocjacje z p. Sławomirem Dorabialskim w 
sprawie nabycia na rzecz gminy części działki 805 w miejscowości Białobrzegi 
(ul. Leśna), w celu urządzenia drogi łączącej ul. Leśną i Wiosenną. Właściciel 
gruntu zaproponował stawkę 50 zł. za 1metr kwadratowy działki, co łącznie 
stanowiłoby kwotę ok. 17.500,00 zł. (powierzchnia około 0,0350 ha, tj. 350 m2). 
Ze strony gminy zaproponowałem stawkę max. 10 zł. za 1m2, gdyż do kosztów 
gminy należy doliczyć jeszcze koszty dokumentów i samego aktu notarialnego. 
Działka stanowi własność ustawową małżeńską, w związku z powyższym 
właściciel działki poprosił o możliwość skonsultowania propozycji gminy z 
małżonką. Do dnia dzisiejszego nie mamy ostatecznej decyzji właścicieli w tej 
sprawie.  
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- 5 września, po uzyskaniu zgody prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w 
Warszawie podpisany został  akt notarialny sprzedaży działek 247/2 i 247/3 o 
łącznej powierzchni 0,8923 ha, w Białobrzegach (dawna świetlica), za cenę 
netto 88.375,00 zł.  
 
- 5 września zostało zakończone postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej 
w sprawie budowy kanalizacji w miejscowości Białobrzegi (ul. Długa i ul. 
Białobrzeska) a następnie wszczęto postępowanie o wydanie decyzji lokalizacji 
celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.  
 
- 7 września br. złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie zabiegów 
pielęgnacyjnych drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na ternie Gminy 
Bodzanów, polegający na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych pomników 
przyrody, tj. dębu „Chrobry” i topoli czarnej „Ostatniej” w Białobrzegach, alei 
lipowej w Kępie Polskiej i drzewostanu przy szkole podstawowej w Cieślach. 
 
- 12 września br. odbyłem spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki 
Gazownictwa – Zakładu w Ciechanowie, w sprawie budowy sieci gazowej na 
terenie gminy Bodzanów. Dyrektor Zakładu zaprezentował symulację kosztów 
zadania i wskazał że w chwili obecnej realizacja budowy sieci dla inwestora jest 
na granicy opłacalności, z uwagi na zbyt małe zainteresowanie społeczne. Pan 
dyrektor podkreślił że dla realizacji takich inwestycji kluczowe są firmy z 
danego terenu które generują duże zużycie gazu i przez to podnoszą rentowność 
zadania. W związku z powyższym urząd gminy podejmuje rozmowy z 
przedsiębiorcami celem zachęcenia ich do wypełnienia deklaracji ale także 
pragniemy na ręce radnych z obszaru Borowic, Białobrzeg, Niesłuchowa, 
Nowego Miszewa i Miszewa Murowanego przekazać ankiety dla osób 
zainteresowanych podłączeniem do sieci gazowej, które dotychczas ankiet nie 
złożyły, tak by podnieść atrakcyjność planowanej inwestycji oraz zwiększyć jej 
rentowność. Podczas spotkania wstępnie ustaliliśmy że w listopadzie br. 
wspólnie zorganizujemy spotkanie z osobami zainteresowanymi przyłączami 
gazowymi aby omówić procedury oraz przedstawić koszty inwestycji. Pan 
dyrektor określił że czas realizacji tego typu zadania od momentu podjęcia 
decyzji o realizacji do jej zakończenia waha się w przedziale od 3-4lat. 
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-  Starostwo  Powiatowe w Płocku  zatwierdziło   podział działki 45/2 w Stanowie, 
w celu wydzielenia działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży. Cena 1 m2 
działki to około 17,00 zł.  

- 22 września br. uprawniony geodeta przekazał do tutejszego urzędu wniosek o 
zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działek gruntu w miejscowości 
Karwowo Duchowne, przylegających do drogi gminnej z przeznaczeniem ich na 
poszerzenie pasa drogowego. 

- 24 września br. odbędzie się wyjazd dla mieszkańców Gminy Bodzanów  na 
AGRO-SHOW 2016, w Bednarach k. Poznania. 

- 29 września br. podczas zebrania z sołtysami w świetlicy wsi Gąsewo, 
odbędzie się spotkanie z powiatowym lekarzem weterynarii Panem Jackiem 
Gruszczyńskim, w sprawie afrykańskiego pomoru świń oraz spotkanie z 
przedstawicielem cukrowni, w sprawie produkcji cukru.  
 
- 10 listopada br. przy okazji obchodów Święta Niepodległości, Starosta Płocki 
wręczy odznaczenia Zasłużony dla Powiatu Płockiego, dla radnych: Zofii 
Dalkiewicz,  Stanisława Bielskiego,  Czesława Gocka, Pawła Jankowskiego, 
Krzysztofa Lewandowskiego,  Dariusza Nowaka,  
 

- przekazuję Państwu Radnym projekt uchwały w sprawie ustanowienia   
odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Bodzanów”. Proszę o zgłaszanie 
uwag, bądź propozycji do przedstawionej treści, na piśmie do 7 października br., 
tak aby można było kompletny projekt poddać pod głosowanie na sesji Rady                
w październiku.   

Gospodarka Komunalna 

Wodociągi i kanalizacja 
 W nawiązaniu do posiadanej decyzji Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Płocku, nakazującej poprawę wartości parametrów 
wody uzdatnionej z SUW  w Leksynie informuję, że po wykonaniu czynności 
mających na celu aktywację wymienionych w odżelaziaczach złóż filtracyjnych 
osiągnęliśmy odpowiednie, wymagane parametry wody uzdatnionej.  

W najbliższym czasie przeprowadzone zostanie mycie zbiorników 
wyrównawczych usytuowanych na terenie SUW w Leksynie.    
 We wrześniu br. w ramach wewnętrznego monitoringu kontrolnego 
pobrano wodę uzdatnioną ze wszystkich trzech SUW z terenu Gminy Bodzanów 
oraz punktów na przyporządkowanej sieci wodociągowej.  
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Z informacji jaką uzyskaliśmy z akredytowanego laboratorium „Labotest” 
Toruń wykonującego badania, w pobranych próbkach nie występują 
przekroczenia badanych parametrów, w tym żelaza i manganu.   

W ramach monitoringu przeglądowego Powiatowej Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej w Płocku, dokonano poboru wody w punkcie na sieci 
wodociągowej przyporządkowanej SUW w Stanowie. Wyniki z wykonanych 
badań natychmiast po otrzymaniu zostaną Państwu udostępnione na stronie 
internetowej.  
 W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (brakiem 
opadów atmosferycznych), które spowodowały znaczne ubytki wody w 
studniach głębinowych na stacjach uzdatniania wody oraz studniach w punktach 
czerpalnych na terenie Gminy informuję, że w oparciu o dane dobowe zużycia 
wody w okresach największego rozbioru tzn. w okresie od czerwca do  
września, na stacji uzdatniania wody w Stanowie rozbiór wynosił ok. 1300 
m3/dobę, w pozostałych miesiącach wynosił ok. 700 m3.  
Na stacji uzdatniania wody w Reczynie największy rozbiór ok. 220 m3/dobę w 
stosunku do pozostałych miesięcy ok. 100 m3/dobę oraz na stacji uzdatniania 
wody w Leksynie największy rozbiór ok. 200 m3/dobę w stosunku do 
pozostałych miesięcy ok. 110 m3/dobę.  
 W sierpniu br. w związku z awarią pompowni pośredniej usytuowanej                   
na terenie Oczyszczalni Ścieków w Bodzanowie spowodowaną niewłaściwym 
sposobem  użytkowania kanalizacji, doszło do zatrzymania pracy pomp w 
wyniku przedostania się do kosza pompowni materiałów takich jak: siatka 
budowlana ze styropianem, części odzieży, kamienie, pozostałości mopów, 
części polbruku, gruz, itp. Praca pompowni została zachwiana na ok, 10 godzin. 
Szybka interwencja oraz pomoc wykwalifikowanej kadry strażackiej z OSP 
Kanigowo wyposażonej w odpowiednią aparaturę tlenową pozwoliła na 
wykonanie czynności mających na celu usunięcie zalegających na dnie 
nieczystości.   
 W ramach procesów technologicznych zachodzących w Oczyszczalniach 
Ścieków na terenie Gminy Bodzanów powstające  odpady: skratki                                  
i ustabilizowane komunalne osady ściekowe, przekazano uprawnionemu 
przewoźnikowi (Ziemia Polska Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki) celem dalszego 
zagospodarowania.   
Na bieżąco wykonywane są naprawy sieci i przyłączy wodociągowych, 
hydrantów p.poż.  
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Utrzymanie czystości i porządku 
 W sierpniu br. przeprowadzona została bezpłatna mobilna zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych, które były odbierane bezpośrednio sprzed 
posesji.   

16 września br. zorganizowana została na terenie Gminy Akcja Sprzątania 
Świata, która przebiegała w tym roku pod hasłem ,,Podaj dalej... drugie życie 
odpadów''. Głównym celem tegorocznej kampanii było uświadomienie Polaków 
o indywidualnym wpływie na środowisko i ilości wytwarzanych odpadów 
podczas codziennych czynności, m in. zakupów a także wyrabianie postaw i 
zachowań sprzyjających poszanowaniu środowiska. Do akcji przyłączyło się ok. 
400 uczniów wraz z nauczycielami oraz dyrektorami szkół z terenu Gminy. 
Odpady zebrane podczas akcji sprzątania zostały odebrane bezpłatnie przez 
firmę Remondis Sp. z o.o.  
 Wraz z końcem roku kończy się umowa z firmą Remondis świadczącą 
usługi odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych jesteśmy w trakcie 
przygotowań do przeprowadzenia nowego przetargu. 
 Mimo wystawianych upomnień mieszkańcy uchylają się od obowiązku 
systematycznego uiszczania opłat za odpady. W związku z tym na początku 
października wystawione zostaną kolejne tytuły wykonawcze i przekazane do 
Naczelnika Urzędu Skarbowego celem prowadzenia egzekucji administracyjnej.  
 Ponadto nieprzerwanie trwają prace porządkowe mające na celu 
utrzymanie należytego wyglądu naszej Gminy.  

Drogi 
 W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych trwają prace polegające                    
na wykaszaniu poboczy, przycinaniu i uprzątaniu roślinności ograniczającej 
widoczność na drogach oraz sprzątaniu przydrożnych rowów na terenie całej 
Gminy. Ponadto naprawiane zostały ubytki w nawierzchniach dróg 
utwardzonych na terenie Gminy Bodzanów.  

W związku z licznymi prośbami mieszkańców wystąpiliśmy do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  w Płocku o wydanie decyzji 
na rozbiórkę uszkodzonej podczas wichury w czerwcu br., wiaty przystankowej 
zlokalizowanej w miejscowości Archutówko, planujemy w najbliższym czasie 
ustawienie w tym miejscu odnowionej wiaty, z której będą mogły korzystać 
dzieci dojeżdżające do szkoły. 
 Nieprzerwanie pracujemy nad realizacją funduszy sołeckich związanych z 
naprawą dróg żwirowych. Zgodnie z haromonogramem z pracami przechodzimy 
na tereny kolejnych sołectw. 
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Gospodarka Mieszkaniowa 
 W sierpniu br. w Stanowie 56 zamontowany został szczelny zbiornik       
na nieczystości płynne dla lokatorów zamieszkujących w lokalach 
komunalnych. Koszt zakupu zbiornika to 2 829,00 zł brutto. 
 W sierpniu br. podpisana została umowa najmu z nowym najemcą lokalu 
położonego w Chodkowie przy ul. Górnej 1. 
 We wrześniu br. zostały wykonane okresowe roczne przeglądy 
przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach komunalnych 
stanowiących własność Gminy Bodzanów. Koszt wykonania przeglądów           
to 1.896,00 zł  brutto. 
 W ramach prac bieżących wykonaliśmy remont pomieszczeń przedszkola                   
w budynku komunalnym w Miszewie Murowanym (pomieszczenia po 
bibliotece).  
 Ponadto wykonaliśmy remont dachu oraz elewacji zewnętrznej budynku 
GCI stanowiącego własność Gminy Bodzanów, położonego w Chodkowie ul. 
Bankowa 1.Wykonane zostały również prace porządkowe terenu wokół tego 
budynku.  
Trwają również prace związane z budową na tym terenie „górki saneczkowej” w 
Bodzanowie oraz prace związane z porządkowaniem terenu wokół garaży                  
i PSZOK. 
 Od 1 sierpnia 2016 r. obowiązuje nowa taryfa stawek opłat za wodę i 
ścieki, zgodnie z którą stawki kształtują się następująco: 

1. Woda – 2,53 zł brutto za 1 m3 
2. Ścieki – 5,48 zł brutto za 1 m3 
3. Opłata stała – 6,00 zł brutto  na kwartał od 1 odbiorcy 
4. Ścieki dowożone – 8 zł brutto za 1m3 

Ponadto zabezpieczone już zostały dostawy opału na sezon zimowy 2016/2017 
do Urzędu Gminy i wszystkich jednostek podległych.  
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Bodzanowie, organizuje bal 
charytatywny 30 września 2016 r., pod honorowym patronatem Wójta Gminy 
Bodzanów. Środki pozyskane z licytacji, zostaną przeznaczone na działania 
statutowe stowarzyszenia,  a przede wszystkim na wkład własny  do projektów, 
z których realizowane będą zadania kulturalne, zajęcia wspomagające i 
rozwijające uzdolnienia, zajęcia sportowe  dla dzieci i młodzieży z tereny naszej 
Gminy oraz działania na rzecz rodziny.      
       /-/ Jerzy Staniszewski   

WÓJT GMINY BODZANÓW 
 


