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Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów 
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz 
bieżącej działalności, za okres od 29 grudnia 2016r. do 25 stycznia 2017r. 

 
I. Realizacja uchwał Rady Gminy.  

 
Uchwały podjęte na XXX 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. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bodzanów na lata 2016 – 2030, 
2. uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 104/XVII/2015  

na rok 2016,  

3. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bodzanów na lata 2017 -2030, 

4. uchwała w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Bodzanów 

 na rok 2017, 

5. w sprawie zmiany uchwały Nr 114/XVIII/2016 Rady Gminy 

Bodzanów z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości 

diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych  

dla sołtysów, 

6. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2017, 

7. w sprawie ustalenia Planów Pracy Komisji Stałych Rady Gminy 

Bodzanów na 2017rok,  

8. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy 

Bodzanów na 2017r.  

 

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

   - 2 grudnia 2016 r. zakończono zbieranie wniosków do planu 
zagospodarowania przestrzennego w Borowicach (wpłynęły tylko 4 wnioski 
mieszkańców). Uprawniony architekt urbanista opracował wstępną koncepcję 
zagospodarowania terenu. Na podstawie koncepcji zostanie opracowany projekt 
planu i przesłany do zaopiniowania właściwym organom. 
 
- Referat Inwestycji jest w trakcie opracowania wniosku o dofinansowanie w 
formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
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Wodnej, wykonania zabiegów pielęgnacyjnych zadrzewień na terenie Gminy 
Bodzanów wraz z uzupełnieniem nasadzeń w m. Chodkowo, Kępa Polska, 
Nowe Kanigowo. Koszt inwestycji to ok. 126 414,00 zł. (z czego 
dofinansowanie stanowi 90% kosztów 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 
informacje o dalszych działaniach dotującego w sprawie złożonego 
wniosku. 

• Gmina Bodzanów 5 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. Ogłoszono listę gmin z punktacją uzyskaną 
przez poszczególne podmioty, lista zawiera 225 pozycji, Gmina 
Bodzanów znajduje się na poz. 112. Czekamy na dalsze czynności 
dotującego w zakresie kontroli administracyjnej. 

 

Z zakresu obiektów użyteczności publicznej: 

• 30 grudnia 2016 r. podpisana została umowa  z  Mazowiecką Jednostką 
Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie zadania 
obejmującego termomodernizację Szkoły Podstawowej i Publicznego 
Gimnazjum w Bodzanowie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Trwa 
przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu na wybór 
wykonawcy zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 
listopad 2017 roku. 

Z zakresu poprawy efektywności energetycznej 

•  Gmina Bodzanów  w partnerstwie z Gminą Bulkowo, Radzanowo oraz z 
miastem Drobin uzyskała dofinansowanie do wniosku na budowę 
instalacji odnawialnych źródeł energii OZE. Projekt przewiduje budowę 
ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach 
mieszkalnych. Poziom dofinansowana wynosi 80% kosztów 
kwalifikowanych, z naszej gminy dofinansowanie otrzyma  
37 gospodarstw domowych.  
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Z zakresu infrastruktury drogowej:  

• 30 stycznia br. ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy zadania 
obejmującego przebudowę drogi gminnej nr 290207W w miejscowości 
Miszewko. Na realizację przedsięwzięcia gmina pozyskała środki z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 - w roku 2016.  
Dofinansowane zadania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych. 

• wniosek o przyznanie pomocy objętej Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 na przebudowę drogi gminnej Bodzanów-
Reczyn na odcinku Chodkowo – Karwowo Duchowne, który został 
złożony 19 grudnia 2016 r., został pozytywnie oceniony i wybrany do 
dofinansowania.  
Poziom dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych. 
Oczekujemy na zaproszenie do podpisania umowy. 

• 31 stycznia br. złożone zostaną dwa wnioski o dotację ze środków 
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na przebudowę 
drogi gminnej nr 290220W Stanowo - Osmolinek i na przebudowę drogi 
gminnej Cybulin – Kiełtyki. 
Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 50% kosztów 
kwalifikowanych. 

Z zakresu zamówień publicznych: 

• Przeprowadzono procedury dotyczące bieżących wydatków związanych z 
pracą urzędu – druki, artykuły biurowe, środki czystości, ochronę i usługi 
pocztowe. 

• W wyniku przeprowadzonej procedury konkurencyjnej wybrano 
rzeczoznawcę, urbanistę i geodetę na obsługę gminy. 

III. Bieżąca działalność. 

- Zarządzeniem nr 1/2017 z 2 stycznia 2017 r. powołałem na stanowisko 
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie, Panią Barbarę 
Jachurę. Powołanie zostało dokonane na czas określony do 31 grudnia 2017 r.  

- 5 stycznia br. odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w 
Stanowie, który zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłat 
wadium. Kolejny przetarg został ogłoszony, a rozstrzygnięcie planowane jest na 
24 lutego br. 
 
- 13 stycznia br. w Nowym Miszewie odbyło się spotkanie w sprawie 
gazyfikacji. Możliwości budowy i podłączenia się do sieci gazowej w 
miejscowościach Borowice, Łagiewniki, Nowe Miszewo, Miszewo Murowane, 
Niesłuchowo, Kłaczkowo i Białobrzegi, zaprezentowali mieszkańcom 
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przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa w Ciechanowie i PGNiG o/ Płock. 
Wnioski o przyłączenie do sieci dostępne są w siedzibie PGNiG w Płocku, 
ul. Łukasiewicza 19 oraz są na stronie internetowej urzędu gminy, wraz ze 
wzorem wypełnionego druku. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania wypełnione 
wnioski należy składać w biurze PGNiG w Płocku, bądź w urzędzie gminy                  
w Bodzanowie - pokój nr 7, do końca II kwartału bieżącego roku. Z uwagi na to, 
że jest to inwestycja komercyjna realizowana przez inwestora zewnętrznego  bez 
udziału środków budżetu gminy nie będzie naliczana opłata adiacencka po 
wybudowaniu infrastruktury. 

- 15 stycznia br. Gmina Bodzanów uczestniczyła w 25 Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka odbywała się na rzecz ratowania 
życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorom. W tym roku pobiliśmy rekord w skali 
powiatu płockiego. Zebraliśmy najwyższą spośród gmin biorących udział w 
akcji kwotę 36.914,51 zł. Po raz kolejny serdecznie dziękuję całemu Gminnemu 
Sztabowi WOŚP zaangażowanemu w organizację tegorocznego finału. Przede 
wszystkim dzielnie kwestującym wolontariuszom, darczyńcom, instytucjom i 
osobom, które przekazały przedmioty na licytację, stowarzyszeniom, 
przedstawicielom jednostek oświatowych, jednostkom Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Nowego Kanigowa i Bodzanowa, pracownikom urzędu gminy i 
jednostek podległych, niezawodnej zmotoryzowanej grupie przyjaciół gminy na 
czele z panem Wojciechem Janowskim, którzy prowadzili zbiórkę podczas 
spotkania off-roadowego. Dziękuję także funkcjonariuszom policji za czuwanie 
nad bezpieczeństwem osób biorących udział w tegorocznym finale WOŚP. 
Bez Was wszystkich, bez mieszkańców gminy, nie osiągnęlibyśmy tak 
spektakularnego wyniku kwesty. 

- 18 stycznia br. w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie z zakresu 
wdrożenia reformy oświaty, na którym obecni byli dyrektorzy bądź osoby 
zastępujące, wszystkich typów szkół prowadzonych przez Gminę Bodzanów 
oraz przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli, a także 
Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Paweł Jankowski.  Po dokonaniu analizy 
wariantów wprowadzenia zmian w naszej gminie, a tym samym 
przeprowadzeniu formy konsultacji z obecnymi, zaproponowany wariant zmian 
dotyczy wygaszania gimnazjów w najbliższych latach. Współpraca wszystkich 
dyrektorów i koordynacja działań ze strony organu prowadzącego, 
zminimalizuje koszty i pozwoli racjonalnie dysponować etatami 
nauczycielskimi. 

 
- W ramach realizacji Priorytetu 3 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa”, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
6 października 2015 r., dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów 
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prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania 
zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i 
młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Nasze szkolne biblioteki 
wzbogaciły się łącznie o 1846 sztuk pozycji książkowych.  

Doposażenie szkół trwało do końca grudnia 2016 r.: 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w  
Bodzanowie otrzymała dotację w kwocie 12 000,00 zł, wkład 
własny to kwota 3000,00 zł. Biblioteka szkolna wzbogaciła się                     
o 957 nowych książek. 

• - Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie Szkoła 
Podstawowa w Nowym Miszewie otrzymała dotację w kwocie        
4 000,00 zł, wkład własny to kwota 1000,00 zł. Zakupiono 296 
pozycji książkowych. 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach otrzymała dotację w 
kwocie 2 480,00 zł, wkład własny to kwota 620,00 zł. Zakupiono 
175 nowości wydawniczych. 

• Publiczne Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej otrzymało 
dotację w kwocie 4000,00 zł., wkład własny to kwota 1000,00 zł. 
Biblioteka wzbogaciła się o 213 pozycji książkowych. 

• Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie otrzymało dotacje w 
kwocie 4000,00 zł, wkład własny to kwota 1000,00 zł. Zakupiono 
205 sztuk książek. 

W zakresie ewidencji ludności i dokumentów tożsamości w 2016 r: 

- wydano 825 dowodów osobistych, 
- zameldowanych na pobyt stały (stan na 31.12.2016r.) - 8 189 osób, 
- zameldowanych na pobyt czasowy (stan na 31.12.2016r.) - 133 osób, 
- wyborcy dopisani do rejestru wyborców: z urzędu - 6 678 osób,  
   na wniosek - 77 osób, 
- skreślono z rejestru wyborców – 82 osoby. 
Ponadto w 2016 roku prowadzono 13 podstępowań administracyjnych 
dotyczących wymeldowania z pobytu stałego i czasowego oraz jedno 
postępowanie administracyjne dotyczące zameldowania na pobyt stały.  
W Urzędzie Stanu Cywilnego w 2016r. odnotowano 70 urodzeń i 95 zgonów.  
 
Ewidencja działalności gospodarczej i alkoholi w 2016 r.:  

• wydano 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,  
• wysokość opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych to kwota 129 799,65zł,  
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• dokonano 381 wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji 
Działalności Gospodarczej wg głównego miejsca wykonywania 
działalności.  
 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie, z kolejnej dostawy,  
rozdysponował  6,5 ton jabłek dla mieszkańców gminy, którzy posiadali 
skierowania  do udziału w Programie Operacyjnym - Pomoc Żywnościowa. 

- Z dniem 17 stycznia br. rozpoczęły się bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne dla 
uczestników Domu Dziennego Pobytu „Senior WIGOR” w Stanowie, w ilości 
10 godzin tygodniowo. 

- Rozpoczęły się przygotowania do organizacji imprez plenerowych 
promujących gminę Bodzanów, tj. : 

Jarmarku Norbertańskiego – 4 czerwca, 

Dni Bodzanowa – 12-15 sierpnia, 

oraz imprezy pn. „Rok 2017 – rokiem Wisły” – 8 września. 

Wydział Gospodarki Komunalnej 
Od 1 stycznia 2017 r.  dokonana została zmiana Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Gminy Bodzanów, na podstawie której dotychczasowy Referat 
Gospodarki Komunalnej został przekształcony w Wydział Gospodarki 
Komunalnej. Powodem zmiany było zwiększenie zadań i obowiązków takich 
jak realizacja funduszu sołeckiego, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 
oraz współpraca z gminnymi jednostkami OSP. 

 
Wodociągi i kanalizacja 

 W nawiązaniu do sporządzonych specyfikacji technicznych, na początku 
stycznia br.  w ramach wyboru dokonanego w oparciu o najlepsze oferty 
wyłoniono:  

• firmę „Labotest” Sp. z o.o. z Torunia do obsługi w zakresie: poboru                      
i analizy wody surowej i uzdatnionej, wód popłucznych pobranych                        
z wszystkich gminnych SUW i  wody z sieci wodociągowej, poboru                      
i analizy wody podziemnej z piezometrów, analizy gazów 
składowiskowych wraz z ich emisją i analizą sprawności systemu 
odgazowującego, na składowisku odpadów „Łysa Góra” w Bodzanowie, 
poboru i analizy średniodobowych próbek ścieków surowych                                 
i oczyszczonych oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 
pobranych z gminnych oczyszczalni ścieków.  
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• firmę „Ziemia Polska” Sp. z o.o. z Ożarowa Mazowieckiego w zakresie  
odbioru i zagospodarowania odpadów powstających w gminnych 
oczyszczalniach ścieków.   

     W nawiązaniu do prowadzonego bieżącego monitoringu pracy oczyszczalni 
ścieków z terenu Gminy i wykonanego poboru, do badań, ścieków surowych                    
i oczyszczonych informuję, że parametry badanych próbek, nie zostały 
przekroczone.  

 
W ramach przeprowadzonej kontroli przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie dokonano poboru 
ścieków oczyszczonych, które nie wykazały przekroczeń badanych parametrów. 
 W ramach bieżącej eksploatacji urządzeń w stacji uzdatniania wody                   
w Stanowie zlecono przegląd gwarancyjny sprężarek Atlas Copco koszt                     
ok. 5 323,44 zł/brutto. Przegląd wykonany zostanie do końca stycznia br. 
W związku z awarią pomp ściekowych usytuowanych w oczyszczalni ścieków 
w Nowym Miszewie dokonano ich naprawy. Koszt naprawy 2 496,90 zł/brutto. 
   

Utrzymanie czystości i porządku 
Od 1 stycznia br. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Zawiadomienia o zmianie stawki mieszkańcy 
otrzymali w większości od sołtysów, którzy skutecznie zaangażowali się                       
w dystrybucję zawiadomień, znacznie ograniczając w ten sposób koszty jakie 
musielibyśmy ponieść wysyłając zawiadomienia. Sserdecznie dziękuję sołtysom 
za okazaną pomoc.  

W związku z faktem, że istnieje duża różnica między ilością osób 
zameldowanych, a zamieszkujących na terenie Gminy, na podstawie danych       
z ewidencji ludności na bieżąco wzywamy właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych do rzetelnego składania korekt deklaracji o wysokości opłaty     
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Ponadto na początku stycznia br. dokonaliśmy rozliczenia systemu 
gospodarki odpadami za rok 2016.  

Wydatki za rok 2016 obejmujące odbiór, transport i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy (w tym obsługa PSZOK) 
wyniosły 636 660,00 zł.  
Dodatkowo koszty funkcjonowania systemu (w tym koszty administracyjne, 
obsługa serwisowa programu komputerowego, wynagrodzenie pracownika, 
szkolenia, materiały), ukształtowały się na poziomie 53 786,85 zł razem to 
kwota 690 446,85 zł. Natomiast wpływy za rok 2016 wyniosły 619 094,92 zł. 
 Jedną z przyczyn powyższej sytuacji jest brak regularnych, 
comiesięcznych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami zgodnie ze złożoną 
przez mieszkańców deklaracją  o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz za niska stawka za odbiór odpadów. Zaległości na 
dzień 31.12.2016 r. wyniosły 162 991,94 zł. Zaległości egzekwuje Urząd 
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Skarbowy. Dotychczas ilość wyegzekwowanych  wpływów  z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 r. ukształtowała 
się na poziomie 16 000 zł. 

 W związku z ogłoszonym naborem wniosków na 2017 rok w ramach 
Programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa 
mazowieckiego” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 roku 
złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach dotacji zadania pn. "Usunięcie 
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bodzanów         
w 2017 r." Koszt to kwota  82 198,36 zł, natomiast wielkość dotacji wynosi                  
85 % kosztów kwalifikowanych, co w przypadku naszej Gminy stanowi                      
 69 868,60 zł. Ponadto musimy ponieść koszty inspektora nadzoru 12000,00 (są 
to koszty niekwalifikowane do dotacji). 

Drogi 
W związku z koniecznością wykonania projektów organizacji ruchu na 

drogach gminnych przygotowywana jest dokumentacja celem przeprowadzenia 
zapytania ofertowego na prowadzenie tych prac w 2017 r. 
  Ponadto przygotowane zostały i przekazane do Referatu Inwestycji, 
dokumenty do przeprowadzenia zapytań ofertowych na zakup benzyny Pb95  
oraz piasku na posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym  i letnim w 
bieżącym roku. 

Została podpisana nowa umowa na świadczenie usługi oświetlenia          
na terenie Gminy Bodzanów na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.  
w ramach której : 
a) skrócony został czas realizacji zgłoszeń reklamacyjnych z 14 dni roboczych 
do 7 dni, 
b) utrzymana została na tym samym poziomie stawka podstawowa                     
za użytkowanie  i utrzymanie urządzeń oświetleniowych w wysokości 18,39 zł 
brutto za jeden punkt świetlny miesięcznie.  
c) obniżona została  cena zakupu energii elektrycznej z dotychczasowych 0,253 
zł netto za 1kWh do 0,235 zł netto za 1kWh. Stawka ta będzie obowiązywała            
do 31.12.2018 r. Mając na uwadze zużycie energii elektrycznej na oświetlenie 
dróg w 2016 r. pozwoli to na oszczędności około 4.000,00zł brutto za rok. 
  

Nieprzerwanie prowadzimy prace polegające na porządkowaniu rowów     
z odpadów komunalnych oraz dokonujemy przycinki gałęzi przydrożnych 
krzewów i drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na terenie całej Gminy. 
     Ze względu na dotychczasowy przebieg zimy  od początku 2017 roku 
zużyliśmy 215 ton mieszanki żwiru i soli w celu zwalczania śliskości na drogach                           
i chodnikach. 
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Gospodarka Mieszkaniowa 

 Firma JNK Piece z Płocka zakończyła prace przy montażu automatyki     
w kotłowni w budynku komunalnym w Stanowie 61, co umożliwi dowolne 
regulowanie ogrzewaniem w budynku, a tym samym przyczyni się                     
do oszczędności zużywanego opału oraz pozwoli lepiej dogrzewać mieszczące 
się tam lokale. 
 Ponadto na koniec grudnia zeszłego roku, ze względu na zły stan 
techniczny wymieniony został  palnik w kotle c.o.   w budynku komunalnym w 
Miszewie Murowanym ul. Południowa 11.  
 Zakupiliśmy pellet na potrzeby ogrzania budynków komunalnych             
w Stanowie 61 i Chodkowie Działkach ul. Miodowa 17 za kwotę brutto 
4 446,26 zł oraz olej opałowy     za kwotę brutto 1 987,20 zł    na potrzeby 
ogrzania budynku komunalnego w Miszewie Murowanym ul. Południowa 11. 
 Na kolejne dwa lata zostały podpisane umowy najmu budynków 
mieszkalnych w Chodkowie 25 oraz Stanowie 10. Budynki te wynajmowane są 
dla rodzin, które ucierpiały w katastrofie budowlanej budynku komunalnego      
w Mąkolinie 40 w styczniu 2007 r.  
 

Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe 
Od początku bieżącego roku prowadzimy współpracę i wymianę 

informacji z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Płocku oraz Biurem  
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płocku, 
mającą na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy 
ptaków. Rozpowszechnione zostały materiały informacyjne dotyczące tej 
choroby oraz zalecenia jak należy postępować, by uchronić drób przed 
zarażeniem wirusem ptasiej grypy. Przeprowadzony został również w tym celu, 
za pośrednictwem sołtysów, spis gospodarstw z terenu naszej Gminy, w których 
prowadzona jest przyzagrodowa hodowla drobiu. Dane te zostały przekazane do 
wymienionych wcześniej organów. 

W bieżącym roku reagowaliśmy kilkukrotnie na awarie związane  
z przesyłem wody. Usuwaliśmy zagrożenia uniemożliwiające bądź zakłócające 
ruch drogowy, jak połamane drzewa czy potrącone zwierzęta, na drogach 
którymi zarządzamy. Byliśmy całodobowo dyspozycyjni dla Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku i wykonywaliśmy przekazywane 
do nas polecenia. 

Wykonywaliśmy zadania związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg 
gminnych oraz chodników. Priorytetowe znaczenie miało tutaj zapewnienie 
przejezdności dróg, przez które przebiegają trasy autobusowe.  
Przygotowaliśmy również listę przedsiębiorców z naszej Gminy, którzy  
w przypadku intensywnych opadów śniegu mogą i będą nas wspierać w 
odśnieżaniu dróg. 
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Przygotowujemy dokumenty planistyczne dotyczące spraw obronnych na 
2017 rok, współpracując w tym celu ze Starostwem Powiatowym w Płocku oraz 
Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie.  

Wysłane zostały pierwsze wezwania do kwalifikacji wojskowej, w której 
w tym roku weźmie udział 52 mężczyzn z rocznika 1998, 2 mężczyzn  
z roczników starszych oraz 3 mężczyzn z kat. B. Przed komisją stanie również       
5 kobiet z terenu naszej Gminy, które posiadają zawód przydatny do 
wykorzystania przez Siły Zbrojne RP w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa.   

4 stycznia odbyło się zebranie Zarządu Gminnego Związku OSP RP w 
Bodzanowie, na którym dokonano podsumowania zeszłego roku oraz 
przedstawiono cele i najważniejsze założenia na rok bieżący. 

 

        /-/ Jerzy Staniszewski  

       WÓJT GMINY BODZANÓW  


