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Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów 

z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji                

oraz bieżącej działalności, za okres od 23 września 2016 r.                              

do 28 października 2016 r. 

 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy 

 

Uchwały podjęte na XXVII 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 uchwały Nr 117/XVII/2016 Rady Gminy 

Bodzanów z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” oraz upoważnienia 
Wójta Gminy Bodzanów do złożenia wniosku o dofinansowanie w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 
2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w 
aglomeracjach, 

2. uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bodzanów na lata 2016 – 2025, 

3. uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 104/XVII/2015 na rok 
2016,  

4. uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy 
Bodzanów działki o numerze ewid. geod. 12/1 w miejscowości 
Małoszywka, gm. Bodzanów, 

5. uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy 
Bodzanów działki o numerze ewid. geod. 461/1 w miejscowości 
Bodzanów, gm. Bodzanów, 

6. uchwała w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Bodzanów, zlokalizowanych w 
miejscowości Stanowo, gm. Bodzanów, 

7. uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Bodzanów ze Związku Gmin 
Regionu Płockiego. 

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

• 5 października 2016 r. zakończono prace związane z budową części 
chodnika przy ulicy Polnej Chodkowo-Działki w ramach funduszu 
sołeckiego. Koszt inwestycji to 13 800 zł.  

• Gmina Bodzanów składając wniosek aplikacyjny w ramach działania 2.3 
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na budowę 
kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo-Działki 
przeszła pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia uzyskując 
31 punktów z 35punktów możliwych do uzyskania. Wniosek tym samym 
przekroczył minimalny wymagany próg 55%. Obecnie oczekujemy na 
listę rankingową projektów. 

• W  związku z otwartym naborem do dnia 6 grudnia br., planowane jest 
złożenie wniosku o dofinansowanie na modernizację stacji uzdatniania 
wody w Reczynie oraz na budowę wodociągu w m. Cieśle i Osmolinek w 
ramach PROW na lata 2014-2020. Gmina posiada kompletną 
dokumentację techniczną na sieć wodociągową oraz kosztorysy 
pozwalające aplikować o środki. W przypadku SUW Reczyn posiadana 
dokumentacja została opracowana w 2007 roku i jest nieprzystająca do 
obecnych potrzeb i wyników badań wody w związku z tym pracownicy 
UG opracowują dla tego zadania Program Funkcjonalno Użytkowy 
mający posłużyć jako załącznik do wniosku a zadanie planuje się 
wykonać w systemie zaprojektuj i wybuduj. Łączna wartość projektu to 
ok. 1,6 mln zł. 

• W związku z brakiem uzyskania ostatecznych decyzji ze strony władz 
gminy Słupno odnośnie możliwości odprowadzenia ścieków sanitarnych z 
m. Białobrzegi do oczyszczalni ścieków w m. Wykowo, podjęto 
działania  przeprojektowania dokumentacji na budowę kanalizacji 
sanitarnej i odprowadzenia ścieków z m. Białobrzegi do  oczyszczalni w 
m. Nowe Miszewo. 

• W dniu 28 października 2016 r. po przeprowadzeniu mediacji z firmą 
EAP a Gminą Bodzanów, została podpisana ugoda sądowa w przedmiocie  
zabezpieczenia roszczeń wynikających z pozwu skierowanego przeciwko 
Gminie Bodzanów, z tytułu niezapłaconych zobowiązań przez firmę 
BAKARD - głównego wykonawcy modernizacji stacji uzdatniania wody 
w Stanowie w 2014 roku.  
Gmina Bodzanów jako inwestor, zgodnie z prawem, ma obowiązek do 
pokrycia tego typu zobowiązań. Faktyczna wysokość zobowiązania 
zgodnie z fakturami wynosiła 49800,00 plus odsetki do dnia zapłaty.  
W wyniku mediacji została ustalona kwota, na jaką została podpisana 
ugoda - 44200,00 (brutto) bez odsetek. Ponadto Gmina Bodzanów zapłaci 
na rzecz firmy EAP, kwotę 1230 tytułem zwrotu kosztów uiszczonej 
opłaty od pozwu.  
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Planowane inwestycje: 

• W wyniku zdarzeń losowych zaistniałych w budynku tut. Urzędu 
planowane są roboty budowlane związane z remontem sali konferencyjnej 
wraz z pomieszczeniami sanitarnymi.  

• Realizacja zadań z zakresu infrastruktury sportowej ze środków PROW 
na lata 2014-2020. Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w 
Bodzanowie”  i Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Nowe 
Miszewo i Chodkowo”. 

• Aktualizacja dokumentów strategicznych dla nowej perspektywy 
finansowej 2016-2020 tj.: 
− opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bodzanów na 

lata 2016 – 2020 z perspektywą na rok 2021 
− opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Bodzanów” 
− opracowanie „Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzanów”. 

Obecnie będzie rozprowadzona ankieta, dostępna na stronie 
internetowej. Prosimy mieszkańców do włączenia się do akcji. 

Zamówienia publiczne  

• W ramach funduszu Sołeckiego przeprowadzono postępowania dla 
następujących zadań: 

 
- Remont świetlicy wiejskiej w m. Archutówko dot. ocieplenia ścian 
zewnętrznych, za kwotę – 8 970,00 zł. 
- Zakup i montaż solarnej lamy oświetleniowej w m. Łętowo, za kwotę – 
7 647,00 zł.  
- Zakup siatki ogrodzeniowej, słupków, bramy i furtki w ramach zadań: 
� Utworzenie kompleksu rekreacyjno – zabawowego w m. Kępa 

Polska, 
� Budowa boiska do siatkówki w m. Cybulin. 

- Wykonanie posadzki żywicznej z kamienia naturalnego rzecznego w 
ramach zadania pn. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. 
Pepłowo w ilości 12 m2

, za kwotę – 3 321,00 zł.  
- Materiały do wymiany uszkodzonych przepustów drogowych przy 
drogach gminnych w m. Kłaczkowo za kwotę – 7 800,00 zł.  
- Dostawę wraz z montażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych dla 
Sołectw Borowice i Cieśle w ramach zadań pn.: „Remont świetlicy 
wiejskiej w m. Borowice” i „Remont wraz z wyposażeniem świetlicy 
wiejskiej w m. Cieśle”, za kwotę 8 130,00 zł. 
 

• 07.10.2016 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na zadanie pn. 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bodzanów w okresie od 
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  Złożono dwie oferty (REMONDIS Sp. z 
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o.o. i SITA Płocka Gospodarka Komunalna). Najkorzystniejszą ofertą jest 
oferta firmy: REMONDIS Sp. z o.o. - cena brutto wykonywanej usługi – 
699 257,00. Zgodnie z założeniami Zamawiającego firma ta przeprowadzi 
akcję promująca selektywną zbiórkę odpadów w formie ulotek, broszur w 
ilości dwa razy w ciągu roku. 

• Wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie remontu sali konferencyjnej 
wraz z pomieszczeniami sanitariatów oraz korytarzem w  budynku 
Urzędu Gminy w Bodzanowie. Składanie ofert zaplanowano na 
02.11.2016 r. Zapytanie wysłano do pięciu potencjalnych wykonawców. 

• 25.10.2016r. podpisano umowę z firmą VIVER Łukasz Nitecki dla 
zadania pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla ok.40ha w miejscowości Borowice gmina Bodzanów”. 
Wartość podpisanej umowy to 30 000 zł brutto. 

 

III. Bieżąca działalność 

• 30 września 2016 r. uczestniczyłem w spotkaniu wieńczącym realizowany 
przez Publiczną Szkołę Podstawową w Cieślach projekt „ Sztuka zamknięta 
w lesie – amfiteatr nad stawem”. Efekt zrealizowanego projektu to piękna 
scena, która będzie służyła dzieciom przez najbliższe lata.  

• 4 października 2016 r. odbył się V Międzygminny Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Bodzanów, którego organizatorem było Publiczne 
Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie. Turniej był 
jednocześnie eliminacją dla szkół z terenu naszej gminy do Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

• 6 października 2016 r. na podstawie Regulaminu określającego tryb i 
kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu 
nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze stanowiący 
Załącznik do Uchwały Nr 58/XI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 
czerwca 2015 r. dokonałem podziału środków na nagrody Wójta Gminy 
Bodzanów za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w 
pracy zawodowej nauczycieli. Wpłynęło dziesięć wniosków, z których  
zgodnie z §3 ust.1, 2 i 4 Regulaminu - 9 spełniło wymagania formalne.  
W związku z powyższym przyznałem nauczycielom nagrody o łącznej 
wysokości 11.100,00  zł . 

• 12 października 2016 r. zgodnie z Regulaminem gospodarowania funduszem 
zdrowotnym przeznaczonym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Bodzanów stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 309/XLVI/14 Rady 
Gminy Bodzanów z dnia 30 czerwca 2014 r. dokonane zostało rozpatrzenia 
wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego. 
Wpłynęło siedemnaście wniosków, jeden nie spełniał wymagań  formalnych 
określonych w § 3 ust. 2  Regulaminu, pozostałe szesnaście zostało 
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rozpatrzonych pozytywnie i przyznano pomoc z funduszu   zdrowotnego o 
łącznej kwocie 11.750,00 zł .  

• 12 października 2016 r. odbyło się spotkanie w Związku Gmin Regionu 
Płockiego, którego tematem była sprawa naszego wystąpienia z tegoż 
Związku.  

• 13 października 2016 r. w Urzędzie Gminy Bodzanów odbyło się uroczyste 
spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na ręce zaproszonych 
Dyrektorów oraz przedstawicieli placówek oświatowych złożyłem życzenia 
dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkół z terenu naszej gminy. 
Wszyscy goście otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki, a najbardziej 
zasłużeni nauczyciele za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 
i opiekuńcze w pracy zawodowej – nagrody Wójta Gminy Bodzanów. 

• 17 października 2016 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w 
Płocku działając na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 
(Dz. U. 2015.1270) rozpoczęło w Przedszkolu Samorządowym „Tęcza” w 
Miszewie Murowanym w Zespole Placówek Oświatowych w Nowym 
Miszewie ewaluację problemową w zakresie wymagań: 
    - dzieci są aktywne, 
    - nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów 
edukacyjnych. 

• 17 października 2016 r. Gmina Bodzanów  nabyła, w drodze darowizny 
działkę  o pow. 0,0489 ha i numerze 12/1 w Małoszewo przeznaczoną                       
i stanowiącą odcinek drogi gminnej (od. Państwa Pawlak). 
• 19.10.2016 r. opublikowano w gazecie wyborczej ogłoszenie o zamiarze 
sprzedaży działek w Stanowie przy DDP Senior Wigor cena za 1 metr kw. 
netto 19,75 zł. 
• Obowiązuje zakaz handlu chryzantemami i zniczami w pasach 
drogowych. Podobnie, jak w roku ubiegłym miejscem wyznaczonym jest pas 
ul. Miodowej obok pomnika w miejscach dokładnie określonych decyzjami 
administracyjnymi. 
• Uczestniczyłem w zebraniach sołeckich, w sprawie zaplanowania  
środków na fundusz sołecki w 2017 roku  
• 29 września 2016 r. przeprowadziłem zebranie informacyjne z Sołtysami 
Gminy Bodzanów, w którym udział wziął Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz 
przedstawiciele spółki cukrowej z Glinojecka.  
• 27 października 2016 r. wziąłem udział w uroczystości Pasowania na 
Przedszkolaka w Przedszkolu Samorządowym w Nowym Miszewie, podczas 
którego równie uroczyście przekazaliśmy do użytkowania nowe sale  
przedszkolne, w pomieszczeniach które dotychczas użytkowała Gminna 
Biblioteka Publiczna.   
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•  Przekazałem do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia do 
realizacji Wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Bodzanów z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2017 – 2026 
• W trakcie przygotowania jest projekt uchwały Rady Gminy w sprawie 
ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce. 
Gotowy projekt zostanie przedstawiony Państwu  Radnym na sesji w grudniu, 
w raz z propozycją wysokości środków na ten cel.  
• Serdecznie zapraszam na uroczyste obchody Święta Niepodległości,                 
w dniu 11 listopada 2016 r., które rozpoczną się o godz. 10.00 Mszą św.                    
w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej  Marii Panny                  
w Bodzanowie.  Po Mszy św. oprawę słowno – muzyczną zaprezentują 
uczniowie Publicznego Gimnazjum im. POZ w Bodzanowie, po czym nastąpi 
przemarsz pod Pomnik Niepodległości i złożenie kwiatów.  Zakończenie 
obchodów około godz. 12.30. W związku z tym proszę o udział pocztu 
sztandarowego ze sztandarem Rady Gminy.  

Gospodarka Komunalna 

Utrzymanie czystości i porządku 

 W październiku br. przeprowadzona została bezpłatna mobilna zbiórka 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z posesji. 
 Dnia 19 października br. został rozstrzygnięty przetarg na odbiór               
i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2017 roku  z nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Bodzanów.  
Wyłoniona została firma Remondis Sp. z o.o. oddział w Płocku. Łączna kwota 
brutto za roczny odbiór odpadów wyniosła 699.257,00 zł. Jest to kwota wyższa 
od obecnej (635.688,00 zł rocznie brutto), którą płacimy firmie, stąd też 
nieunikniona może okazać się zmiana stawki za wywóz odpadów.  
 Obecnie jesteśmy na etapie pierwszych wyliczeń i szacowania nowej 
miesięcznej stawki za wywóz odpadów przypadającej na 1 mieszkańca.  
 Po sporządzeniu sprawozdania kwartalnego na dzień 30 września br. 
tytułem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia br. 
wpłynęła do budżetu kwota 464.229,37 zł. Zaległości na ten dzień wyniosły 
natomiast 165.302,00 zł. W związku z tym pod koniec września br. 
wystawionych zostało kolejnych 165 upomnień do zapłaty, z czego niestety 
tylko nieznaczna część została uregulowana, pozostałe będzie egzekwował 
Urząd Skarbowy. 

Wodociągi i kanalizacja  

            W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania 
wody w Leksynie rozpoczęliśmy prace dot. czyszczenia zbiorników wody 
pitnej. Ze względu na to, że na terenie ww. stacji usytuowane są dwa zbiorniki 
prace te mogą zostać przeprowadzone bez zakłóceń w podawaniu wody do sieci. 
Po każdorazowym wykonaniu prac, woda poddawana jest badaniu pod 
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względem mikrobiologicznym. Na chwilę obecną prace zostały wykonane na 
jednym zbiorniku, oczekujemy na wyniki badań.   
W związku z awarią pompy głębinowej w studni nr 1 na terenie stacji 
uzdatniania wody w Leksynie zakupiono nową pompę głębinową, koszt razem           
z transportem 7.124,65 zł/brutto. Prace polegające na demontażu starej                 
i montażu nowej pompy zostały wykonane we własnym zakresie. 
Na bieżąco usuwane są awarie sieci i przyłączy wodociągowych, oraz 
dokonywane są wymiany hydrantów nie spełniających wymagań p.poż; 
Wykonano tłumiki do dekompresji do stacji dmuchaw w oczyszczalni ścieków 
w Nowym Miszewie (koszt. 2.700,00 zł/brutto) – prace montażowe wykonano 
we własnym zakresie; 
Dokonano bieżącego czyszczenia przepompowni ścieków usytuowanej na                  
ul. Łącznej w Nowym Miszewie – prace wykonywane były we własnym 
zakresie;  
W celu wypełnienia obowiązków zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych 
dokonano poboru ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków   
w Bodzanowie i Nowym Miszewie. Aktualnie oczekujemy na wyniki badań. 

Drogi 

 W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych trwają prace polegające                    
na porządkowaniu rowów i poboczy, pracownicy przycinają i uprzątają 
roślinność ograniczającą widoczność na drogach. 

W związku z decyzją wydaną przez  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Płocku wykonaliśmy rozbiórkę wiaty przystankowej 
zlokalizowanej w miejscowości Archutówko oraz ustawiliśmy w tym miejscu 
odnowioną wiatę, z której będą mogły korzystać dzieci dojeżdżające do szkoły. 

W dalszym ciągu prowadzimy remonty wiat przystankowych, w ostatnim 
czasie wyremontowaliśmy wiaty w m. Pepłowo i Kanigowo. 
Naprawiamy ubytki w nawierzchniach dróg  i  przepusty. 
 Dokonaliśmy przeglądu i uzupełnienia brakującego oznakowania dróg 
gminnych. 
Przeprowadzamy inwentaryzację tabliczek z nazwami ulic w miejscowościach 
Nowe Miszewo, Miszewo Murowane, Białobrzegi, Chodkowo, Chodkowo 
Działki oraz Bodzanów w celu sprawdzenia ich stanu  technicznego oraz 
oszacowania potrzeb. 
 Przeprowadzone zostało postępowanie na zakup soli drogowej na zimowe 
utrzymanie dróg na terenie Gminy. Koszt zakupu 25 ton soli drogowej wraz                 
z transportem do m. Bodzanów to brutto 6.918,75 zł. 
 Do 14 listopada br. wykonane zostaną okresowe przeglądy dróg 
publicznych oraz obiektów mostowych na terenie Gminy. 

Gospodarka Mieszkaniowa 

 W ramach bieżących prac porządkujemy tereny wokół budynków 
komunalnych oraz placów zabaw w Nowym Miszewie i Chodkowie Działkach.  
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 Trwają prace związane z usuwaniem usterek stwierdzonych podczas   
okresowych rocznych przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych      
w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Bodzanów. 
 W ramach prac bieżących wykonaliśmy remont pomieszczeń Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie.   
 Prowadzone są również prace porządkowe terenu wokół budynku Urzędu 
Gminy oraz terenu przy budynku GCI.  
Trwają prace związane z budową „górki saneczkowej” w Bodzanowie oraz 
budową ogrodzenia terenu wokół terenu przy budynku Urzędu Gminy. 
 W związku z koniecznością dostosowania programu „WODA” do 
przepisów wchodzących w życie z dniem 01.01.2017 r. planujemy zakup 
nowego programu do rozliczania opłat za wodę i ścieki wraz z całym zestawem 
inkasenckim. Obecny zestaw,  z którego korzysta inkasent  jest już wysłużony,       
a ponadto nie będzie współpracował z nowym oprogramowaniem. Poza tym 
firma, dostawca używanego oprogramowania wycenił aktualizację drożej niż 
zakup nowego oprogramowania wraz z nowym zestawem inkasenckim i 
bezpłatnym rocznym wsparciem  technicznym. 

Fundusz sołecki 

-  nawieziono  tłuczeń na drogi w miejscowościach:  Mąkolin Kolonia, Reczyn, 
Chodkowo, Garwacz; 
- dokonano żwirowania dróg  w miejscowościach: Nowe Miszewo, Miszewo 
Murowane,  Mąkolin Kolonia, Reczyn, Garwacz; 

Pozostałe 

W ramach monitoringu składowiska odpadów Łysa Góra w Bodzanowie 
dokonano poboru wody podziemnej z trzech sztuk piezometrów wodnych oraz 
gazu składowiskowego z trzech studni gazowych.  
Poboru dokonało laboratorium analiz fizykochemicznych Labotest z Torunia,                
z którą Gmina Bodzanów posiada podpisaną umowę.  
 

        /-/ Jerzy Staniszewski  

           WÓJT GMINY BODZANÓW  


