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Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów 

z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz 

bieżącej działalności, za okres od 17 czerwca do 27 lipca 2016r. 

 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy.  

 

Uchwały podjęte na XXV 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
za 2015r.  

2. uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bodzanów 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015, 
3. uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

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

na rok 2016,  

5. uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

6. uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Bodzanów, 

7. uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Bodzanów, 
8. uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzanów na lata 2014 – 

2020, 
9. uchwała w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych 

we wsi Bodzanów przy ulicy Kraszewskiego, 
10. uchwała w sprawie wydzierżawienia niezabudowanej 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym, oznaczonej nr ewidencji 

geodezyjnej 681 w miejscowości Bodzanów (obręb geodezyjny 

Bodzanów), stanowiącej własność Gminy Bodzanów, 

11. uchwała w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów służbowych 

dla Radnych Rady Gminy Bodzanów, 
12. uchwała w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Bodzanów. 
 

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  
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II. Sposób prowadzenia inwestycji. 

• 27.07.br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie inwestycji związanej z 
rozbudową oczyszczalni ścieków w Bodzanowie i budową kanalizacji dla 
aglomeracji Bodzanów. 

• 26.07.16 r. odbył się odbiór robót budowlanych dot. budowy kanalizacji 
sanitarnej w pasie drogi powiatowej w obrębach geodezyjnych Bodzanów i 
Chodkowo (ul. Poniatowskiego od skrzyżowania z Mickiewicza i 
ul. Bankowa). 

• Trwają zaawansowane prace na odcinku drogi powiatowej w stronę Kępy 
Polskiej, do skrzyżowania z drogą krajową 62 (odcinek bliżej wsi Cieśle – 
już wykonano asfaltowanie, ul. Poniatowskiego i Bankowa – korytowanie, 
układanie podbudowy). Destrukt został przetransportowany, jak poprzednio, 
na drogę powiatową w Leksynie.Należy pamiętać o obowiązujących 
objazdach, mapa dostępna jest na naszej stronie internetowej i profilu 
facebook. Urobek z korytowania drogi powiatowej w Chodkowie 
wykorzystany jest do uporządkowania i wyrównania terenu przy cmentarzu 
w Miszewie Murowanym.   

• Uzyskaliśmy decyzję pozwolenia na budowę dla świetlicy w Kępie Polskiej. 
• Trwają rozmowy z Gminą Słupno i jesteśmy na etapie przygotowania listu 

intencyjnego, w sprawie współrealizacji budowy kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Białobrzegi, od wsi Wykowo oraz przebudowy nawierzchni 
drogi od Wykowa do drogi krajowej 62. 

• Trwa postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji sanitarnej o 
długości ok. 3,5 km w miejscowości Białobrzegi w ul. Długiej i 
Białobrzeskiej (obecnie przesłano do organów opiniujących pismo 
wyjaśniające błąd rachunkowy, jaki wpisała projektantka, tj. podała długość 
sieci 2,5 km, a faktycznie jest 3,5 km). 

• 12.07.br. podpisaliśmy umowę partnerską z gminami Radzanowo, Bulkowo, 
oraz Miastem i Gminą Drobin, w ramach projektu dotyczącego 
odnawialnych źródeł energii.  

• 14 czerwca b.r. podpisaliśmy umowy z Samorządem Województwa 
Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, w sprawie pomocy finansowej 
udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu 
specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niesłuchowie w 
wysokości 9 400,00 zł oraz w Bodzanowie również 9 400,00 zł. W dniu 
4 lipca br. otrzymaliśmy pisemną informację uzyskaną z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
że wniosek na dofinansowanie powyższego zadania tj. „Zakup motopomp na 
doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Bodzanów” został pozytywnie 
rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 r. i przyznano 
nam dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 25 000,00 zł, co stanowi 
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41% kosztu kwalifikowanego zadania. Umowa z WFOŚiGW zostanie 
podpisana w terminie późniejszym, po wyłonieniu wykonawców zadania.  

• Na ul. Nadrzecznej trwają prace remontowe jezdni, sfrezowano 
nawierzchnię, następnie zostanie wykonane odwodnienie ulicy i położony 
będzie nowy dywanik asfaltowy. 

• Opracowano dokumentację projektową dla termomodernizacji Szkoły 
Podstawowej w Cieślach i budynku posterunku policji w Bodzanowie. 

• 22 lipca b.r. podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa 
Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej na terenie 
Gminy Bodzanów – nr 290207W w m. Miszewko” z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w 
ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Pomoc przekazana będzie 
na zasadach refundacji, obecnie wg wartości kosztorysowej zadania to kwota 
1.020.463,87 zł. z czego dofinansowanie to kwota 641 369,00 zł tj. 63,63% 
poniesionych kosztów kwalifikowanych. Odcinek ok. 1,5 km długości.  

• W ramach funduszu sołeckiego: 
-  wymieniono drzwi wejściowe do budynku świetlicy w Pepłowie; 
- stolarkę okienną i drzwi w świetlicy w Cieślach; 
- wybrano w postępowaniu dostawcę rębaka do gałęzi w sołectwie 
Kanigowo; 
- rozstrzygnięto postępowanie w sprawie remontu chodnika przy ulicy 
Orzeszkowej w Bodzanowie; 
- wyłoniono dostawcę piasku wraz z transportem dla Gminy Bodzanów – 
PETER GUM Płock; 
- na bieżąco realizowana jest naprawa dróg w sołectwach; 
- na ukończeniu jest opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej chodnika przy ul. Polnej w Chodkowie-Działki; 
- naprawiano drogi gruntowe w miejscowościach: Gromice, Kanigowo, 
Osmolinek oraz odcinek drogi w miejscowości Cieśle oraz o nawierzchni 
bitumicznej w miejscowości: Małoszewo, Małoszywka, Nowe Miszewo, 
Miszewo Murowane, Reczyn, Wiciejewo, Białobrzegi, Chodkowo, 
Gromice, Gąsewo, Karwowo Duchowne i Szlacheckie. 

III. Bieżąca działalność. 
• Wysłano do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dokumentację w sprawie 

oszacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w wyniku ujemnych 
skutków przezimowania, dla 122 gospodarstw, w tym 45 ze stratami 
powyżej 30% upraw. 
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• 25.07.16 r. zawarliśmy akt notarialny w sprawie nabycia działki 115/1 w 
Białobrzegach (wzdłuż ulicy Długiej) stanowiącej poszerzenie drogi 
(wartość działki 2.970,00zł.); 

• Złożyliśmy wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia przez gminę prawa 
własności do gruntów stanowiących drogi gminnej we wsi Łętowo i 
oczekujemy na termin rozprawy. 

• W dniu 29.07.br odbędzie się przetarg na zbycie działek: 39/1(cena 
wywoławcza 30.500,00 zł.)  i 41 (cena wywoławcza 28.700,00 zł.) w 
Leksynie. 

• 20 czerwca br. w Publicznym Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej 
w Bodzanowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom 
IV konkursu plastyczno – fotograficznego o zasięgu powiatowym pt. 
„Ja i zwierzęta”, którego organizatorem było Gimnazjum w Bodzanowie. 
Konkurs objęty był honorowym patronatem Starosty Płockiego oraz Wójta 
Gminy Bodzanów. 

• 20 czerwca br. odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi 
działającymi na terenie naszej gminy w sprawie zaopiniowania uchwały 
dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Bodzanów. 

• 24 czerwca br. uczestniczyłem w uroczystościach zakończenia roku 
szkolnego 2015/2016. 

• W związku ze złożonym, przez Gminę Bodzanów, wnioskiem 
do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej 
subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy z tytułu wyposażenia w 
pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu 
podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i 
zajęć rewalidacyjnych została przyznana Gminie Bodzanów na ten cel kwota 
6000,00 zł .  

• 5 lipca br., w ramachprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w przetargu nieograniczonym na „Dowóz dzieci i młodzieży do 
szkół na terenie gminy Bodzanów w roku szkolnym 2016/2017”, dokonano 
otwarcia ofert złożonych przez: 
1. Przewozy Autokarowe Alicja Budek, Wilkanowo 17, 09 – 460 Mała 

Wieś. 
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku Spółka Akcyjna  

ul. Bielska 53, 09 – 400 Płock. 
 

Korzystniejszą okazała się oferta PKS S.A. w Płocku. - cena brutto za 
1 km – 2,97 zł. 
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• 3 lipca br. na boisku sportowym LKS Huragan  Bodzanów, odbyły się 
Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Brało w nich udział osiem 
drużyn seniorów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i cztery 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. 

Zawody zostały rozegrane w konkurencji biegu sztafetowego z przeszkodami i 
rozwinięcia bojowego.  

Komisja Sędziowska z PSP w Płocku przedstawiła klasyfikację generalną 
zawodów:  
W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych żeńskich: 
1 miejsce OSP Kanigowo 
2 miejsce OSP Mąkolin 
 
W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców: 
1 miejsce OSP Kanigowo 
2 miejsce OSP Mąkolin 
 
W kategorii seniorów drużyn OSP : 

1 miejsce OSP Gromice 
2 miejsce OSP Kanigowo 
3 miejsce OSP Wiciejewo 
4 miejsce OSP Mąkolin 
5 miejsce OSP Niesłuchowo 
6 miejsce OSP Bodzanów 
7 miejsce OSP Reczyn 
8 miejsce OSP Kępa Polska 

• Gmina podpisała umowy ze Starostwem Powiatowym w Płocku 
w sprawie udzielenia przez Powiat pomocy finansowej przeznaczonej 
na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych w kwocie 
1000 zł. dla każdej z jednostek OSP: Niesłuchowo, Kanigowo i Gromice.  

• W ramach współpracy z PUP Płock: 
- 1 lipca 2016 roku podpisana została umowa  w ramach projektu 
„ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy 
w powiecie płockim”. Do odbycia stażu w Urzędzie Gminy Bodzanów 
zostały skierowane trzy osoby, z gwarancją zatrudnienia po stażu na okres 
3 m-cy na ½ etatu .  
- 20 lipca 2016 r. podpisana została umowa na zorganizowanie robót 
publicznych dla 2 osób, w ramach programu: „ALGORYTM” na okres 4 
miesięcy, z gwarancją zatrudnienia na jeden miesiąc na ¼ etatu 
po zakończeniu robót publicznych. 
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- 4 lipca 2016 r. został złożony wniosek na organizację robót publicznych 
dla 6 osób bezrobotnych, na okres 4 miesięcy, z gwarancja zatrudnienia 
na okres 1 miesiąca na ¼ etatu, zatrudnienie nastąpi od 1 sierpnia 2016 r. 
- 18 lipca 2016 r. został złożony wniosek na organizację robót 
publicznych dla 1 osoby bezrobotnej, na okres 4 miesięcy, z gwarancja 
zatrudnienia na okres 1 miesiąca na ¼ etatu, zatrudnienie nastąpi 
od 1 sierpnia 2016 r. 

• W terminie 13-15 sierpnia odbędą się Dni Bodzanowa.  
- 13 sierpnia nad kanałem przy Urzędzie Gminy odbędzie się piknik 
rodzinny połączony z degustacją lokalnych potraw oraz występ kabaretu i 
dwóch zespołów muzycznych; 
- 14 sierpnia na stadionie LKS Huragan rozegrane zostaną mecze 
Huraganu Bodzanów z Wisłą Płock, wystąpią trzy zespoły muzyczne, 
zapewnimy atrakcje dla dzieci, odbędzie się kolejne spotkanie off-
 roadowe 4x4 i wyścigi WRACK RACE; 
- 15 sierpniao godz.1200 msza święta za Ojczyznę, następnie przemarsz 
pod Pomnik Niepodległości i złożenie kwiatów, a od godz. 16.00, nad 
kanałem przy Urzędzie Gminy, odbędzie się Bieg Krasnali i II Bieg 
Bodzanowski.  

Gospodarka Komunalna 

Wodociągi i kanalizacja 
 W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Płocku, nakazującą poprawę wartości parametrów wody uzdatnionej z SUW  
w Leksynie, w czerwcu br. przystąpiono do wcześniej już zaplanowanej 
wymiany złóż filtracyjnych na złoża kwarcowe i katalityczne, we wszystkich 
odżelaziaczach. Zakupiliśmy również czasze do dysz filtracyjnych, za kwotę 
1.682,64 zł/brutto, z przeznaczeniem do wymiany w ww. odżelaziaczach. 
Podobnie do prac wykonywanych podczas wymiany złóż w SUW                        
w Reczynie, prace te wykonywane są 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 badaniu pod 
względem bakteriologicznym. Na chwilę obecną dokonaliśmy wymiany złóż 
w dwóch odżelaziaczach, które pracują już w systemie uzdatniania. Trzeci 
ostatni odżelaziacz znajduje się w fazie płukania w celu pobrania wody do  
wykonania badań bakteriologicznych. Po zakończeniu całego procesu wyniki 
naszych prac zostaną udostępnione.  
Z uwagi na awarię pompy głębinowej w punkcie czerpalnym w Gromicach 
dokonano jej naprawy za kwotę 2.275,01 zł. Prace związane z demontażem i 
ponownym montażem pompy wykonaliśmy we własnym zakresie. Studnia jest 
sprawna, a woda do celów gospodarczych dostępna dla mieszkańców. 
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W ramach procesów technologicznych zachodzących w oczyszczalniach 
ścieków zakupiono polielektrolit za kwotę 1.845,00 zł. oraz odebrano skratki i 
ustabilizowane komunalne osady ściekowe (forma odwodniona i płynna), za 
kwotę 7.689,82 zł. 
Na bieżąco sukcesywnie wykonywane są naprawy sieci i przyłączy 
wodociągowych, hydrantów p. poż.  

Utrzymanie czystości i porządku 
 26 lipca br. weszła w życie uchwała w sprawie wzoru deklaracji składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy 
Bodzanów, dotycząca odpadów.  Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządkuw gminach nie nakłada na właścicieli posesji, którzy złożyli już 
deklaracje, składania ich ponownie na nowo obowiązujących drukach, co 
oznacza, że nowy wzór deklaracji obowiązuje i dotyczy wyłącznie osób 
składających pierwszą deklarację, bądź korektę mającą wpływ na ustalenie 
wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Deklaracje złożone do dnia 26 lipca zachowują więc swoją moc.  

Z uwagi na fakt, że w tym roku ogłoszono nowy tekst jednolity ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dniem 28 lipca 2016 r. zacznie 
obowiązywać również nowa uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzanów. 
 W wyniku wystawionych w czerwcu br. upomnień z tytułu braku wpłat za 
odpady komunalne, część zaległości zaczęła wpływać do budżetu. Jednak duża 
liczba mieszkańców nadal uchyla się od obowiązku opłaty. W związku z 
powyższym wobec tych osób wystawione zostaną tytuły wykonawcze, które 
skierujemy do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem prowadzenia egzekucji 
administracyjnej.  
 W lipcu br. firma WGS84 Polska Sp. z o.o. rozpoczęła na terenie Gminy 
inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Prace potrwają do końca 
sierpnia br. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o udzielanie 
pracownikom także umożliwienie im wejścia na teren posesji w celu 
zinwentaryzowania wyrobów azbestowych. 
 Na terenie Gminy na bieżąco wykonywane są prace porządkowe. 
Większość odpadów zebranych z targowisk oraz terenu Gminy jest segregowana 
ręcznie przez pracownika tut. urzędu i za pośrednictwem firmy świadczącej 
usługi wywozu odpadów, oddawana do instalacji odzysku, co zmniejsza koszty 
opłat ponoszonych przez Urząd Gminy. 

Drogi 
 W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych trwają prace polegające                    
na wykaszaniu poboczy, w miejscowości Chodkowo, Karwowo Szlacheckie 
oraz Cybulin równano nawierzchnie dróg. Na potrzeby bieżącego utrzymania 
dróg zakupiona została kosiarka do poboczy KELLFRI – koszt zakupu kosiarki 
wyniósł 12287,70 zł. brutto. 
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Kontynuujemy remonty wiat przystankowych, w ostatnim czasie został 
odnowiony przystanek autobusowy w Kanigowie, w Archutówku 
zdemontowano dach przystanku zniszczony przez wichurę. Trwa procedura 
administracyjna w celu położenia nowego dachu. Niestety ostatnio 
zdewastowane zostały przystanki przy drodze powiatowej Płock – Bodzanów, 
w Łagiewnikach, Borowicach, Nowym Miszewie, Krawieczynie i Bodzanowie. 
Kolejny raz odnawiamy wiaty, szacunkowy koszt na obecną chwilę to 3 tysiące 
złotych. Powiadomiliśmy policję o zaistniałym wandalizmie w celu wykrycia 
sprawców. 

Firma ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. realizuje prace demontażowe  
rtęciowych (nieczynnych) opraw oświetleniowych. Prace te są na ukończeniu. 
Wykonywane jest także mycie opraw oświetlenia ulicznego.  

Gospodarka Mieszkaniowa 
W lipcu br. zostały wykonane roczne okresowe przeglądy budowlane 

administrowanych przez nas budynków komunalnych. Koszt przeglądów, to 
kwota 2.800,00 zł brutto. 

W ostatnim czasie wykonano prace porządkowe wokół budynku 
biblioteki i Ośrodka Zdrowia w Chodkowie-Działkach. 
 W ramach prac bieżących odświeżono część pomieszczeń biurowych 
zlokalizowanych na parterze, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy. 
Planujemy również przeprowadzenie I etapu remontu budynku nad kanałem (po 
GCI). Prace remontowe będą obejmowały wymianę rynien, antykorozyjne 
zabezpieczenie dachu oraz malowanie elewacji. Planujemy wykonać je do 
10.08.br. 
 Do końca lipca zostanie zamontowany szczelny zbiornik na nieczystości 
płynne, na działce stanowiącej własność Gminy Bodzanów, położonej w 
m. Stanowo. Ze zbiornika tego korzystać będą mieszkańcy trzech lokali 
komunalnych zamieszkujących w Stanowie 56. Koszt zakupu zbiornika wraz z 
transportem i montażem wyniesie 2.829,00zł. brutto. 
 Prowadzone są prace remontowo-adaptacyjne po bibliotece w Miszewie 
Murowanym. Lokal ten przygotowywany jest na przyjęcie we wrześniu dzieci 
do przedszkola. W związku z powyższym biblioteka została przeniesiona do 
lokalu usługowego p. Sufranek. 
  
       /-/Jerzy Staniszewski  
       WÓJT GMINY BODZANÓW  


