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

bieżącej działalności, za okres od 30 listopada do 29 grudnia 2016 r. 
 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy.  
 
Uchwały podjęte na XXIX 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 obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na rok 2017, 

4. uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, 

5. uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku 

od środków transportowych w 2017 roku, 

6. uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej 

opłaty, 

7. uchwała 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, 

8. uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu 

Odnowy Miejscowości Cieśle na lata 2016 – 2023, 

9. uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu 

Odnowy Miejscowości Osmolinek na lata 2016 – 2023, 

10.  uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu 

Odnowy Miejscowości Reczyn na lata 2016 – 2023. 

 

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

Z zakresu gospodarki wodno-ściekowej: 

• Gmina Bodzanów po pozytywnej ocenie wniosku aplikacyjnego oraz 
zajęciu I miejsca na liście rankingowej dla zadania budowy kanalizacji 
sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo- Działki oczekuje na 
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oficjalną informację o otrzymaniu dofinansowania oraz na podpisanie 
umowy, 

• Gmina Bodzanów 05 grudnia 2016 r. złożyła wniosek aplikacyjny na 
budowę sieci wodociągowej w miejscowości Cieśle i Osmolinek oraz na 
rozbudowę i remont stacji uzdatniania wody w Reczynie. Wniosek 
złożono dla zadania pn.: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy Bodzanów” w ramach działania 
„Gospodarka wodno-ściekowa” do Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Z zakresu obiektów użyteczności publicznej: 

• Gmina Bodzanów w maju br. wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu 
Płockiego złożyła wniosek na termomodernizację Szkoły Podstawowej i 
Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie w ramach RPO WM 2014-2020. 
Wniosek przeszedł pozytywnie pierwszy stopień oceny formalnej oraz 
uplasował się na 26 pozycji listy rankingowej, obecnie oczekujemy na 
podpisanie umowy o dofinansowanie. 

• Trwają prace projektowe dwóch siłowni zewnętrznych w Chodkowie i 
Nowym Mieszewie, na budowę siłowni planuję się pozyskać środki z 
PROW 2014-2020 w ramach LGD. 

Z zakresu infrastruktury drogowej:  

• 09 grudnia 2016 r. dokonano oficjalnego otwarcia I etapu budowy drogi 
Bodzanów - Kępa Polska o długości 6,170 km. W otwarciu wziął udział 
Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Tomasz 
Kominek, Sekretarz Województwa Mazowieckiego Waldemar Kuliński, 

Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wójt Gminy Bodzanów Jerzy 
Staniszewski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  Marcin Błaszczyk, a 
także Radni Powiatu Płockiego oraz Gminy Bodzanów. Całkowita 
wartość zadania to 3 812 899,40zł z czego udział Gminy Bodzanów 
1 214 268,37zł, 

• Dokonano podsumowania wspólnych działań Powiatu Płockiego oraz 
Gminy Bodzanów w zakresie budowy i remontu dróg. Dzięki wspólnym 
staraniom udało się wykonać: 

− 9,5 km – dróg 

− 1,8 km – poszerzeń drogi 
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− 0,038 km – chodników 

Wartość wykonanych do tej pory inwestycji to kwota 4 873 639,64zł, wiosną 
2017 roku planuje się wykonanie 2,3 km warstwy wyrównawczej na drodze nr 
2955W Bodzanów-Wilkanowo o wartości 305 532,00 a także 1,8 km warstwy 
wyrównawczej na drodze Bodzanów-Bulkowo na odcinku Bodzanów-Mąkolin, 

• 19 grudnia 2016 r. złożono wniosek aplikacyjny do PROW 2014-2020 na 
budowę drogi Chodkowo–Reczyn na odcinku w Karwowie Duchownym. 

Z zakresu ochrony środowiska: 

• 16 grudnia 2016 r. podpisano umowę z WFOŚiGW w Warszawie na 
dofinansowanie realizacji zadania pn.: Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu 
oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Gminy Bodzanów, całkowita 
wartość zadania to 115 776,00 zł. brutto, zaś dofinansowanie w 
wysokości 104 198,40 zł.  stanowi 90% kosztów kwalifikowanych. 
Realizację zadania zakończono 30 listopada 2016 r. odbiór prac nastąpił           
7 grudnia 2016 r., a 20 grudnia 2016 r. złożono do WFOŚiGW wniosek o 
rozliczenie dotacji. 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami: 

• 15 grudnia 2016 r. aktem notarialnym  na rzecz Gminy nabyto działki o 
numerach ewidencji geodezyjnej 26/2 i 201/262 o łącznej pow. 0,20 ha, w 
Chodkowie, należące do p. Andrzeja Maćkiewicza, za kwotę 9 000,00 zł., 
na cele związane z uporządkowaniem granic pasa drogowego ulicy 
Wiosennej oraz poszerzeniem linii brzegowej zbiornika wodnego, 
zapewniając swobodny dostęp do rowu melioracyjnego. 

Z zakresu zamówień publicznych: 

• 06 grudnia 2016 r. ogłoszono zapytanie ofertowe dla zadania pn.: „ 
Wyposażenie Sali Konferencyjnej w urządzenia audiowizualne wraz z 
monitoringiem budynku Urzędu Gminy”, wpłynęły 2 oferty z czego 
najkorzystniejszą złożyła firma BIUROMAX z Płocka na kwotę 
29 993,55zł, 

• 07 grudnia 2016 r. ogłoszono zapytanie ofertowe dla zadania pn.: „Zakup 
i dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Bodzanów na rok 2017”, 
wpłynęły 2 oferty z czego najkorzystniejszą złożyła firma PETRO-NAFT 
Sp z o.o. z Płońska na kwotę 120 220,20 zł, 
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• 07 grudnia  2016 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup zestawu 
zabawowego wraz z transportem w ramach zadania pn.: „Utworzenie 
kompleksu rekreacyjno-zabawowego w m. Kępa Polska”,  wpłynęły 2 
oferty z czego najkorzystniejszą złożyła firma U.S.B. HIT GRASZKA 
PLACE ZABAW DLA DZIECI z Bud Wolskich na kwotę 6 900zł, 

• 16 grudnia 2016 r. ogłoszono zapytanie ofertowe dla zadania pn.: 
„Wyposażenie w tabliczki z nazwami ulic dla miejscowości: Bodzanów 
oraz Nowe Miszewo wraz z uchwytami oraz słupkami do tablic”, 
wpłynęły 2 oferty z czego najkorzystniejszą złożyła firma TIOMAN Sp z 
o.o. z Ostaszewa na kwotę 10 631,95zł, 

•   16 grudnia 2016 r. ogłoszono zapytanie ofertowe dla zadania pn.: 
„Konserwacja systemu alarmowego, monitoring sygnałów lokalnego 
systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji”, wpłynęły 2 oferty 
z czego najkorzystniejszą złożyła firma OLKAR OCHRONA s. c. z 
Płocka na kwotę 6 642,00 ( 553,50zł miesięcznie), 

•   16 grudnia 2016 r. ogłoszono zapytanie ofertowe dla zadania pn.: 
„Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Bodzanów w roku 2017”, 
wpłynęła 1 oferta Poczty Polskiej SA z Warszawy na kwotę 48 396,80 zł, 

•  20 grudnia 2016 r. ogłoszono zapytanie ofertowe dla zadania pn.: 
„Usługa Bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”, wpłynęły 2 oferty z czego 
najkorzystniejsza okazała się oferta Vistula Bank Spółdzielczy z 
Wyszogrodu na kwotę 84 796,50zł z czego oprocentowanie kredytu 2, 
26%, w tym marża 0,53%  
 

II. Bieżąca działalność 
 

1. Od 7 do 9 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Cieślach została 
przeprowadzona ewaluacja problemowa przez Kuratorium  Oświaty 
Delegatura w Płocku. Badaniu poddano dwa wymagania: 
- kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne, 
- szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich 
indywidualnej sytuacji. 
Badaniem objęto: uczniów,  rodziców,  nauczycieli – metodą ankiet                 
i wywiadów grupowych.  
Przeprowadzono wywiad z dyrektorem placówki i przedstawicielem 
samorządu lokalnego. 
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Pozyskano informacje od partnerów szkoły i pracowników 
niepedagogicznych. 
Przeprowadzono obserwacje lekcji i placówki. Wynik ewaluacji: badane 
obszary są realizowane na poziomie  wysokim. 

2. 02 grudnia 2016 r. w imieniu Gminy Bodzanów podpisałem list intencyjny 
z PSG, który jest pierwszym krokiem w celu wykonania sieci gazowej na 
terenie naszej gminy. W związku z powyższym zaplanowano spotkanie 
informacyjne z mieszkańcami na dzień 13.01.2017 r. w hali sportowej 
Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie, w którym udział wezmą 
przedstawiciele Polskiej Spółki Gazowej w Ciechanowie oraz PGNiG. 

3. Gmina Bodzanów po raz kolejny wydała Gazetę Samorządową Gminy 

Bodzanów promująca naszą gminę. Koszt składu i druku 3000 
egzemplarzy wyniósł 4489,50 zł brutto.  

4. W związku z pismem z dnia 2 czerwca 2016 r. dotyczącym utworzenia 
funduszu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży, w budżecie Gminy 
Bodzanów na rok 2017, zostały zabezpieczone środki w wysokości 
9000,00 zł które zostaną przekazane do dyspozycji dyrektorów szkół 
prowadzonych przez gminę Bodzanów i to dyrektorzy będą ustalać zasady 
na jakich będą udzielane stypendia.  

5. W 2016 roku gmina Bodzanów poniosła koszty w wysokości  180 438,14 
z tytułu uczęszczania uczniów zamieszkałych na terenie naszej Gminy do  
przedszkoli w innych gminach. Natomiast kwota jaką gmina Bodzanów 
otrzymuje z tytułu uczęszczania do naszych przedszkoli dzieci z innych 
gmin wynosi 118 553,16. Zatem różnica wynosi 61884,98. 

6. 6 grudnia br. odbyłem spotkanie z dyrektorami wszystkich szkół 
prowadzonych przez gminę Bodzanów, podczas, którego przedstawiłem 
formę  wdrożenia reformy oświaty na terenie Gminy Bodzanów, poprzez 
wygaszanie gimnazjów w naszej gminie, według założeń projektu ustaw 
wdrażających tą reformę. 

7. w okresie przedświątecznym wziąłem udział w następujących 
uroczystościach bożonarodzeniowych: 

9  grudnia - spotkanie  informacyjne i świąteczne z Sołtysami Gminy 
Bodzanów  
12 grudnia - spotkanie wigilijne w Niepublicznej Szkole Podstawowej             
w Nowym Kanigowie  
13 i 14  grudnia - spotkania wigilijne z Kołami Emerytów i Rencistów              
z Bodzanowa  i Nowego Miszewa  
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15 grudnia - spotkanie opłatkowe i kiermasz prac w Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Miszewie  
19 grudnia - spotkanie świąteczne w Domu Dziennego Pobytu Senior-
WIGOR w Stanowie  
20 grudnia - jasełka bożonarodzeniowe w Szkole Podstawowej                      
w Cieślach  
21 grudnia - uroczystość choinkowa w Przedszkolu w Bodzanowie, 
spotkanie wigilijne z Radnymi i pracownikami Urzędu Gminy Bodzanów 
oraz wspólne kolędowanie w Zespole Placówek Oświatowych                         
w Bodzanowie 
22 grudnia - jasełka bożonarodzeniowe w Publicznym Gimnazjum                    

im. POZ w Bodzanowie  
 

8. W okresie przedświątecznym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w 
Bodzanowie rozdysponował 18 ton jabłek dla mieszkańców gminy oraz  8  
ton   żywności   pozyskanej z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w 
ramach  Programu  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  na lata 2015 – 
2020 – podprogram na 2016 rok. W ramach warsztatów kulinarnych oraz z 
racji współpracy z PKPS  gościliśmy Panią Prezes Zarządu Rejonowego 
PKPS w Płocku na spotkaniu z emerytami.  

9. 19 grudnia   br. w Domu Dziennego Pobytu „Senior WIGOR„ odbyło się 
spotkanie  wigilijne  dla   uczestników  DDP w Stanowie oraz  osób 
samotnych  z terenu gminy. Spotkanie uświetniło  wspólne  śpiewanie 
kolęd,  a uczestnicy otrzymali świąteczne upominki.    

10.  8 grudnia br.  Centrum Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej  zorganizowało II galę  z okazji Dnia Wolontariusza.  
Wyróżnieni  wolontariusze otrzymali upominki i dyplomy za swoje 
zaangażowanie w działalność   wolontarystyczną, a spotkanie  uświetnił  
koncert   Gabriela  Fleszara. 

11. W przededniu świąt  Bożego Narodzenia grupa wolontariuszy  z sekcji 
„Groby Niczyje” zapaliła znicze  i posprzątała opuszczone  groby  
podopiecznych GOPS.  

12. W okresie przedświątecznym GOPS  wystąpił z apelem  do mieszkańców 
gminy o przygotowanie  świątecznych  paczek na wzór szlachetnej paczki.  
W  odpowiedzi na apel  przygotowanych zostało  9 paczek, które w dniu 
21 grudnia zostały uroczyście wręczone  obdarowanym  rodzinom. 

13. W ostatniej dekadzie grudnia br. GOPS wypłacił  stypendia o charakterze 
socjalnym,  dla 184 uczniów na kwotę  17 746 złotych. 
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14. W dniu 22 grudnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  otrzymał 
wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, po przeprowadzonej 
kontroli w zakresie: Opieki nad osobami starszymi w dziennych domach 

pomocy. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, działalność 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie w zakresie  
realizacji, zadań na rzecz aktywizacji osób starszych w dziennym domu 
pobytu, określonych w ustawie o pomocy społecznej. Uwagi i wnioski 
jakie zostały zawarte w protokole dotyczą: wydawania decyzji 
administracyjnych dla osób uprawnionych i zakwalifikowanych do 
korzystania z usług DDP, zapewnienia podopiecznym o ograniczonych 
możliwościach poruszania się, dowozu do i z placówki; podjęcia działań 
mających na celu eliminację barier architektonicznych.  

15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  otrzymał  informację  pokontrolną  
nr WK pd.9041.14.50.2015 z Agencji Rynku Rolnego,  po kontroli 
przeprowadzonej w GOPS w zakresie  „Przestrzegania przez Organizację 
Partnerską Lokalną zasad realizacji dystrybucji pomocy żywnościowej„ 
zgodnie z umową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014 – 2020 - Podprogram 2015 - nieprawidłowości  nie 
stwierdzono.  

Gospodarka Komunalna 
Wodociągi i kanalizacja 

 W grudniu br. w ramach monitoringu przeglądowego i kontrolnego firma 
„Labotest” z którą mamy podpisaną umowę,  pobrała do badania wodę surową i 
uzdatnioną ze wszystkich stacji uzdatniania wody z terenu gminy Bodzanów 
oraz punktów na przyporządkowanej sieci wodociągowej. Na podstawie 
otrzymanych wyników informuję, że woda podawana do sieci spełnia 
wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi. Informacja zostanie umieszczona na stronie 
internetowej i na tablicy ogłoszeń w urzędzie. 
Firma „Instalcomact – service” sp. z o.o. dokonała wymiany uszkodzonych 
siłowników w klapach filtra nr 1 i 8 oraz zamontowała automatyczne zawory 
(szt. 2) do spustu kondensatu ze sprężarek usytuowanych na hali filtrów na 
terenie stacji uzdatniania wody w Stanowie. Należy podkreślić, że w związku                         
z awariami dot. funkcjonowania urządzeń usytuowanych na stacji uzdatniania 
wody w Stanowie oraz upadłością  głównego wykonawcy  modernizacji SUW 
Stanowo firmą BAKART, to firma Instalcompact jako jedyny z 
podwykonawców i dostawca urządzeń oraz automatyki wykonuje dla nas prace 
naprawcze. 
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 Wykonano roczne przeglądy budowlane budynków stacji uzdatniania 
wody oraz oczyszczalni ścieków z terenu gminy Bodzanów koszt 1423,08 
zł/brutto.  
 W ramach przeprowadzonego postępowania zakupiono materiały 
wodociągowe na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej w kwocie 8 402,13 
zł/brutto. 
 W związku z awarią sieci wodociągowej w Stanowie  07 grudnia 2016 r. 
ze względu na złożoność tematu i ograniczenia sprzętowe, w celu ograniczenia 
skutków awarii, głównie przerwy w dostawie wody dla trzynastu sołectw, 
zmuszeni  byliśmy skorzystać z usług firmy zewnętrznej dysponującej 
odpowiednim zapleczem technicznym. Koszt wykonanej usługi wyniósł 
5.904,00 zł/brutto.  
 
 W nawiązaniu do funkcjonowania oczyszczalni ścieków informuję, że w 
ramach przeprowadzonego postępowania dokonaliśmy wymiany sterowników w 
oczyszczalni ścieków oraz pompowni w Nowym Miszewie.  
Problem sterowania w ww. oczyszczalni pojawiał się od kilku lat. Coraz 
częstsze awarie związane ze sterowaniem procesem technologicznym, zmusiły 
nas do wykonania gruntownego remontu, usprawniającego sterowanie pracą 
oczyszczalni. Koszt wykonanych prac oraz zakupu materiałów wyniósł 
25.830,00 zł/brutto.  
 
Ponadto w związku z awarią orurowania jednego ciągu technologicznego w 
pompowni usytuowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie 
dokonano wymiany uszkodzonych elementów w ciągach technologicznych 
oczyszczalni. Stopień trudności i zakres prac spowodował, że 
przeprowadziliśmy je wykorzystując firmę zewnętrzną, koszt 11.685,00 
zł/brutto.  
 Poza tym, zakupiliśmy nową pompę ściekową do pompowni ścieków 
usytuowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie koszt 
5.904,00 zł/brutto.   
 Wspólnie z jednostką OSP Kanigowo wykonaliśmy czyszczenie 
pompowni ścieków oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych wraz z pompami 
na terenie oczyszczalni ścieków w Bodzanowie. Zabieg ten wykonaliśmy 
profilaktycznie, żeby wspomóc pracę oczyszczalni.  
 Dokonaliśmy również, we własnym zakresie, bieżącego czyszczenia 
przepompowni ścieków usytuowanej  na ul. Łącznej w Nowym Miszewie.  

W ramach obowiązującej umowy z firmą Ziemia Polska dokonano 
odbioru skratek i osadów z oczyszczalni ścieków w Bodzanowie i Nowym 
Miszewie – koszt. 3 347,78 zł/brutto.  
Dokonano również poboru, w celu zbadania, osadów ściekowych z oczyszczalni 
ścieków w Bodzanowie i Nowym Miszewie. Po otrzymaniu wyników, 
natychmiast przekażemy je do publicznej wiadomości. 
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Utrzymanie czystości i porządku 
Odnośnie gospodarki odpadami, obecnie jesteśmy w trakcie 

zawiadamiania mieszkańców Gminy o zmianie stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.   

Na początku grudnia br.  na terenie Gminy w ramach umowy podpisanej      
z Polskim Czerwonym Krzyżem, rozstawione zostały pojemniki na odzież 
używaną. Ponadto w ramach zawartej umowy otrzymaliśmy od PCK - dwa 
trzykołowe rehabilitacyjne rowery  z innowacyjnym rozwiązaniem technicznym. 
Rowery zostały przekazane do osób wskazanych przez GOPS. 

Podczas grudniowego odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
firma Remondis Sp. z o.o. pozostawia mieszkańcom harmonogram odbioru 
odpadów na rok 2017 wraz z ulotką dotyczącą zasad postępowania z odpadami 
na terenie naszej Gminy.  

W grudniu br. podpisana została umowa z firmą Remondis Sp. z o.o.           
na odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy, z wszystkich stacji 
uzdatniania wody  i oczyszczalni ścieków oraz targowisk gminnych w związku        
z utrzymywaniem czystości i porządku na terenie Gminy Bodzanów.  

Drogi 
 Rozstrzygnięte zostało postępowanie na dostawę tabliczek z nazwami ulic 
w miejscowościach Białobrzegi, Chodkowo, Chodkowo-Działki, Bodzanów, 
Nowe Miszewo, Miszewo Murowane. Do 31 grudnia  br. firma TIOMAN Sp 
z o.o. dostarczy tabliczki oraz elementy niezbędne do ich zamontowania. 
Uzupełnienia tabliczek wykonywać będziemy w I kwartale 2017 r. 

Nieprzerwanie prowadzimy prace polegające na porządkowaniu rowów i 
poboczy przy drogach na terenie całej Gminy. 

 
W ramach funduszu sołeckiego: 

− wykonaliśmy utwardzenie gruzem betonowym dróg w miejscowościach: 
Karwowo Duchowne, Gąsewo; 

− dokonaliśmy żwirowania dróg  w miejscowościach: Borowice, Gąsewo, 
Karwowo Duchowne, Karwowo Szlacheckie; 

− zakupiliśmy  krzesła i stoły do świetlicy wiejskiej w Borowicach; 
− zakupiliśmy firany do  świetlicy wiejskiej w  Cieślach; 
− zakończono remont świetlicy wiejskiej w Cybulinie (malowanie 

pomieszczeń);   
− zakończono wymianę przepustów drogowych w  Kłaczkowie; 
− zakupiliśmy zestaw urządzeń na plac zabaw w Kępie Polskiej; 
− zakupiliśmy grill do świetlicy wiejskiej w Pepłowie; 
− zainstalowano monitoring na placu zabaw w Nowym Miszewie. 

 
 Przeprowadzone zostało postępowanie na zakup oleju napędowego do 
pojazdów będących własnością Gminy Bodzanów na 2017 rok.  
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Przygotowaliśmy również mieszankę piasku z solą oraz sprzęt niezbędny do 
posypywania dróg w okresie zimowym. Ze względu na dotychczas łagodną 
zimę  na chwilę obecną zużyliśmy 20 ton mieszanki w celu zwalczania śliskości. 
 

Gospodarka Mieszkaniowa 
 Firma JNK Piece z Płocka wykonała remont kotłowni w budynku 
komunalnym w Stanowie 61 oraz regulację instalacji c.o. koszt remontu wyniósł   
2.376,00 zł brutto.  W związku z problemami (od kilku lat) związanymi z 
ogrzewaniem budynku, do końca bieżącego roku w w/w kotłowni zamontowana 
zostanie automatyka, która umożliwi regulowanie ogrzewaniem w budynku co 
przyczyni się do oszczędności zużywanego opału oraz pozwoli lepiej 
dogrzewać. Koszt zamontowania automatyki wyniesie 7.000 zł netto 
 Ponadto wykonany został remont kotłowni w budynku komunalnym        
w  Chodkowie Działkach ul. Miodowa 17 oraz budynku administracyjnym 
Urzędu Gminy. Koszt wykonanych prac wyniósł – 3.522,60 zł brutto.  
 Do końca grudnia br. wymieniony zostanie również palnik w kotle c.o. w 
budynku komunalnym w Miszewie Murowanym ul. Południowa 11.Koszt 
wymiany wyniesie ok. 4.000 zł brutto. 
 Wykonany został również remont pomieszczeń budynku GCI w 
Bodzanowie. 
 Wyremontowany został lokal w budynku komunalnym w Mąkolinie                   
38  o powierzchni 23,03 m2, w którym zamieszka osoba najbardziej 
potrzebująca z listy osób ubiegających się o przydział lokalu z mieszkaniowego 
zasobu Gminy. 
 W ostatnim czasie zakupiliśmy drabiny oraz rusztowanie                          
do wykonywania prac remontowych na budynkach komunalnych. Koszt zakupu 
wyniósł – 3 800,00 zł brutto. 
 Zakupiliśmy pellet na potrzeby ogrzania budynków komunalnych w 
Stanowie 61oraz Chodkowie Działkach ul. Miodowa 17.  Koszt zakupu wyniósł 
10 911,52 zł brutto. 
 Zamontowana została tablica ogłoszeń przez cmentarzem grzebalnym w 
Bodzanowie. 
 
             /-/ Jerzy Staniszewski  
       WÓJT GMINY BODZANÓW  
 

  


