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

działalności, za okres od 26 lipca do 27 września 2017 r. 
 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy.  
 
Uchwały podjęte na XXXVII 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 2017 -2033, 

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 192/XXX/2016  
na rok 2017 

3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bodzanów, 
4. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzanowie, 
5. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy 

Bodzanów działek w miejscowości Karwowo Duchowne, gm. Bodzanów,  
6. w sprawie wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wyrażenie 

zgody na zaproponowany wzór oraz sposób noszenia odznaki honorowej 
„Zasłużony dla Gminy Bodzanów”, 

7. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych, 

8. w sprawie wyrażania zgody na nabycie na rzecz gminy Bodzanów prawa 
własności części nieruchomości  położonej we wsi Osmolinek gm. Bodzanów 
oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 55/2. 

 

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  
 

II. Sposób prowadzenia inwestycji. 

- 20 września br. Gmina Bodzanów podpisała umowę organizacji, prowadzenia i obsługi 
emisji obligacji planowanych na lata 2017 – 2019 w maksymalnej wysokości 14 193 000,00 
zł. W ramach zorganizowanego konkursu ofert na wybór agenta emisji obligacji 
komunalnych, spośród złożonych dwóch ofert wyłoniono najbardziej korzystną ofertę banku 
Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Państwowy S.A. z siedzibą w Warszawie. Wysokość 
oprocentowania marży pobieranej przez bank uzależniona będzie od przeznaczenia 
poszczególnych serii emisji obligacji, przy czym średnia dla planowanego okresu wyniesie 
1,2 % w skali roku.  

z zakresu infrastruktury drogowej:  
• Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pozytywnie zweryfikował 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Przebudowa drogi 
gminnej na terenie gminy Bodzanów: nr 290207W – Miszewko”. Dnia 28-07-2017 r. 
podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, w formie refundacji w wysokości 315 621 
zł. Zadanie jest realizowane w ramach PROW na lata  2014-2020. 

• Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania: 
„Przebudowa drogi nr 290220W Stanowo–Osmolinek”. Umowę zawarto z wykonawcą 
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PHU PRIMA Bogdan Głuchowski z siedzibą w Karwowie, na kwotę 499 741,32 zł. 
Inwestycja realizowana jest w ramach dofinansowania ze środków związanych                                
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wysokość dotacji to kwota 175 000 zł. 

• Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania: 
Przebudowa drogi gminnej Cybulin- Kiełtyki”. Umowę zawarto z wykonawcą PHU 
PRIMA Bogdan Głuchowski z siedzibą w Karwowie, na kwotę 149 757,94 zł. 

• Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania: 
Przebudowa drogi gminnej Bodzanów-Reczyn na odc. Chodkowo-Karwowo Duchowne”. 
Umowę zawarto z wykonawcą PHU PRIMA Bogdan Głuchowski z siedzibą w Karwowie, 
na kwotę 297 623,10 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach dofinansowania ze środków 
PROW na lata 2014-2020, gdzie wysokość refundacji to kwota 199 999 zł. 

• we wrześniu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej                   
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 dla zadania: „Przebudowa dróg 
gminnych na terenie gminy Bodzanów: Wykowo-Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek 
Białobrzegi – droga krajowa nr 62” na łączną kwotę 3 666 150 zł, z czego dofinansowanie 
stanowi 50% całości inwestycji. 
 

z zakresu gospodarski wodno-ściekowej: 
• zakończono budowę sieci wodociągowej w m. Osmolinek i Cieśle, gdzie wykonawcą 
robót była firma Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Budowa Sieci Wod-Kan. Sławomir Poński                  
z siedzibą w Brzezinach. Wartość zadania to kwota ponad 220 tys. zł. 

• w sierpniu i wrześniu zostały ogłoszone przetargi na rozbudowę mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Bodzanów o drugi ciąg technologiczny. Oba 
postępowania zostały unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę 
jaką Gmina przeznaczyła na sfinansowanie tego zadania. Zadanie to wraz z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji są dofinansowane z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  Z uwagi na wrześniowe ogłaszanie przetargu na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo-Działki, 
zdecydowano na przesunięcie wszczęcia procedury przetargowej na  rozbudowę oczyszczalni 
na grudzień br. tak aby uzyskać korzystniejsze oferty.  

       
z zakresu obiektów użyteczności publicznej: 
• nadal trwają prace na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w Partnerstwie ze 
Związkiem Gmin Regionu Płockiego w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013, działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka”. W ramach 
projektu przeprowadzona zostanie termomodernizacja szkół znajdujących się w 
miejscowości Bodzanów tj. Publicznego Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej.                               
W sierpniu zakończono zgodnie z umową wszystkie prace wewnętrzne. Obecnie trwają 
prace na elewacjach oraz na dachu, jednakże ulewne deszcze utrudniają wykonywanie tych 
prac. Pomimo niekorzystniej pogody wykonawcy nie wykazują znacznych opóźnień w 
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stosunku do założonego harmonogramu prac. Umowny termin zakończenia prac to 30 
października br.  

 
 w ramach dokumentów strategicznych:  

• trwają prace związane z opracowywaniem gminnej ewidencji zabytków w wyniku, 
których powstanie dokument pn.: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy 
Bodzanów na lata 2017-2029.  

• pozytywnie został zaopiniowany Program Ochrony Środowiska przez Państwowy 
Wojewódzki Inspektorat Sanitarny i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 
Obecnie oczekujemy na opinię ze strony Starosty Płockiego. Kolejny etapem 
będzie wyłożenie dokumentu do publicznego wglądu.  

•  zgodnie z sugestiami Urzędu Marszałkowskiego wprowadzane są uzupełnienia do 
Programu rewitalizacji gminy Bodzanów w zakresie działań i programów w sferze 
społecznej.  

• w ramach prac nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Gminy  6 września  br. odbyły 
się pierwsze konsultacje społeczne, na które zaproszeni byli przedstawiciele 
lokalnych środowisk, grup społecznych i ludzi zaangażowanych w rozwój 
społeczności lokalnej tj. mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, 
radni i sołtysi naszej gminy. Istotnym celem spotkania było podjęcie dyskusji 
dotyczących wskazania kierunków rozwoju Gminy na najbliższe kilkanaście lat 
oraz wypracowanie takich rozwiązań, które będą uwzględniały potrzeby 
społeczności lokalnej. Dokument stanowić będzie podstawę do korzystania przez 
gminę z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł 
finansowania. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej każda jednostka 
samorządowa powinna opierać swoje działania inwestycyjne współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej na planie strategicznym. Dokument ten ma być spójny 
ze Strategiami Województwa, Powiatu oraz ze wszystkimi dokumentami prawa 
miejscowego.  

Pomimo wielu starań mających na celu zachęcenie do udziału i dyskusji nad kierunkami 
rozwoju gminy w spotkaniu uczestniczyło jedynie 6 osób. Biorąc pod uwagę, znaczenie 
dokumentu wierzymy, że  kolejne spotkanie konsultacyjne, które zaplanowano na dzień 6 
października 2017 r. na godz. 10.00 podczas co miesięcznego zebrania z sołtysami, 
będzie się cieszyło większym zainteresowaniem. W chwili obecnej firma wykonująca 
dokument opierając się o dane statystyczne, dokumenty strategiczne gminy                            
i informacje uzyskane na ostatnim spotkaniu tworzy analizy potrzeb oraz mocnych                           
i słabych stron gminy, które wymagają wzmocnienia i rozwoju w perspektywie 
najbliższych lat.  

- 15 września br. otrzymaliśmy pisemną informację o pozytywnym rozpatrzeniu 
ostatecznego rozliczenia wniosku złożonego do WFOŚiGW dla zadnia pn.: Zabiegi 
pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Gminy Bodzanów. 
Wysokość przyznanej pomocy to 103 702,00zł co stanowi 88% kosztów 
kwalifikowanych zadania.  
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W IV kwartale planowane jest składanie wniosków aplikacyjnych w ramach środków                                    
PROW 2014-2020 na realizację zadań: 

• siłowni zewnętrznych na powietrzu w Nowym Miszewie przy Szkole Podstawowej 
oraz w Chodkowie przy stawie 

• remontu świetlicy wiejskiej w Kępie Polskiej 

• remontu chodnika przy ulicy Pałacowej w Nowym Miszewie 
 

III. Bieżąca działalność 

- 4 sierpnia br. odbyłem spotkanie informacyjne z sołtysami gminy Bodzanów.  

- 12-14 sierpnia br. odbyła się impreza plenerowa pn. Dni Bodzanowa. Całkowite koszty 
przedsięwzięcia wyniosły 54288,47 zł. Zadanie sfinansowano ze środków: 

− dotacji Powiatu Płockiego w wysokości 5 000,00 zł, 

− indywidualnych sponsorów w wysokości 11 450,00 zł, 

− Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3500,00 zł  

− własnych Gminy w wysokości 34338,47 zł. 

Ponadto zostały zaangażowane środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie                
40 000,00 zł oraz środki Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego SOKÓŁ w kwocie                        
20406,01 – z tego: 18 000 zł – pozyskane z projektów i 2406,01 zł – środki własne 
Stowarzyszenia  

- wichura, która  wystąpiła 10 sierpnia br.  spowodowała straty w budynkach mieszkalnych, 
gospodarczych i inwentarskich  na terenie naszej gminy. Powołana komisja oszacowała straty 
w 19 budynkach mieszkalnych i 21 budynkach gospodarczych. Po przeanalizowaniu 
dokumentacji, ze środków własnych gminy udzielono  pomocy na kwotę 30 000 złotych  na 
szkody w budynkach mieszkalnych i 5 400 złotych  w budynkach gospodarczych.  Ponadto 
zostało złożone zapotrzebowanie  na środki z rezerwy celowej z budżetu Wojewody na 
pokrycie szkód spowodowanych wichurą na budynkach mieszkalnych, na  kwotę  120 000,00 
z czego otrzymaliśmy kwotę 68 400,00 zł – na zasiłki do 6000,00 zł. 

- 25 sierpnia o godz. 13.15 dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. 
„Przewóz uczniów na zajęcia lekcyjne do szkół położonych na terenie gminy Bodzanów 
poprzez zakup biletów miesięcznych na rok szkolny 2017/2018”.  
Na przetarg wpłynęły dwie oferty firm: 

1. Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s. c. B. Czaplicka K. Czaplicki 
 ul. Makowska 108, 06 – 300 Przasnysz. 

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku Spółka Akcyjna  
ul. Bielska 53, 09 – 400 Płock. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina kierowała się ceną oferowaną przez 
Wykonawcę, ceną jednostkową za jeden bilet, terminem płatności oraz czasem podstawienia 
pojazdu zastępczego. 
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Spośród złożonych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta PKS S.A. w Płocku. Cena 
oferowana przez Wykonawcę – 264 211,20 zł. Cena jednostkowa za jeden bilet – 95,04 zł. 
Termin płatności 30 dni, czas podstawienia pojazdu zastępczego – 30 min. Ilość uczniów 
dowożonych – 278. 
Ponadto na wniosek rodziców Gmina zapewnia dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 
specjalnych w Płocku. W roku szkolnym 2017/2018 dowożonych jest dwóch uczniów 
niepełnosprawnych.  
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 również dwóch uczniów. 
 
- 31 sierpnia  br. odbyło się spotkanie  integracyjne  seniorów  z Domów  Dziennego Pobytu 
Senior  WIGOR w Stanowie, Małej Wsi i Drobina  przy współudziale  emerytów z Koła 
Emerytów w Miszewie.  

- 3 września br. wspólnie z Panem Przewodniczącym i delegacją Gminy Bodzanów, miałem 
przyjemność uczestniczyć w Dożynkach Powiatu Płockiego, które w tym roku miały miejsce 
w Drobinie. Podczas uroczystości zostały wręczone honorowe odznaki „Zasłużony dla 
rolnictwa”, medale „Zasłużony dla powiatu Płockiego” oraz statuetki „Dobry Gospodarz”. 
Nasza Gmina wystawiła piękny wieniec dożynkowy wykonany przez mieszkańców wsi 
Reczyn i odnowiony przez pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Nowym 
Miszewie, a także wystawiliśmy stoisko promocyjne przygotowane przez Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Bodzanowie.  
 
- 4 września br. uczestniczyłem w mszy św. inaugurującej rok szkolny 2017/2018, następnie 
z tej okazji odwiedziłem placówki oświatowe mieszczące się w Bodzanowie. 
 
- 6 września oddelegowany pracownik ds. oświaty urzędu gminy  wraz z dyrektorami szkół      
z terenu gminy Bodzanów uczestniczył w naradzie inaugurującej rok szkolny 2017/2018, 
której organizatorem był Mazowiecki Kurator Oświaty. 
 
- 7 września br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kaprala Ignacego Feliksa 
Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie miała miejsce kontrola 
przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku, której 
tematyką było: „Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 
wychowania i opieki”. Kontrolę przeprowadzono w ramach sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zaleceń nie wydano. 
 
- od 6 września br. w Urzędzie Gminy trwa  kontrola problemowa Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie nt. „Ewidencja księgowa i prezentowanie w sprawozdaniach 
budżetowych dotacji celowych i ich wydatkowania na wybory Prezydenta RP, referendum 
ogólnokrajowe, wybory do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej 
Polskiej”, kontrola będzie prowadzona  do 6 października br.  
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- Rok 2017 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej „Rokiem Rzeki Wisły”.                   
Z tej okazji 8 września w malowniczej scenerii Kępy Polskiej mieliśmy przyjemność obejrzeć 
spektakl pt. „Na Wiśle śpiewają Oryle”. Szlakiem nadwiślańskich gmin Północnego 
Mazowsza’’ w reżyserii Marka Mokrowieckiego.  Aktorzy Teatru Dramatycznego                         
im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku swym występem uświetnili dzień, w którym corocznie 
obchodzone jest święto kościelne (odpust) połączone z pieszą pielgrzymką mieszkańców 
Gminy Bodzanów do kościoła p.w. św. Klemensa w Kępie Polskiej. Widowisko plenerowe 
opowiadało o tradycji wiślanej i codziennym życiu mieszkańców terenów nadwiślańskich. 
Przypomniało ludzi związanych z Wisłą i przybliżyło zanikającą kulturę rzeczną. Na terenie 
powiatu płockiego spektakl zagrany został w 15 miejscowościach położonych nad Wisłą.   

W pielgrzymce do Kępy Polskiej wzięli udział także chętni uczniowie ze szkół z terenu naszej 
gminy. Po uroczystej mszy św. otrzymali ciepły poczęstunek. Następnie wraz z uczniami, 
którzy dojechali do Kępy Polskiej autobusami, również wzięli udział w obchodach Roku 
Rzeki Wisły i mogli obejrzeć spektakl Teatru Płockiego.   

- 12 września oddelegowany pracownik urzędu gminy uczestniczył w konferencji 
„Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach i placówkach oświatowych”, której 
organizatorem był Mazowiecki Kurator Oświaty. 
 
- 18 września miałem przyjemność uczestniczyć w obchodach Dnia Patrona Szkoły 
Podstawowej w Bodzanowie kpr. Ignacego Feliksa Grabowskiego oraz Dnia Patrona 
Publicznego Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej. 
 
- 18 września oddelegowani pracownicy urzędu gminy po raz kolejny, mieli zaszczyt brać 
udział w uroczystościach pod Pomnikiem Ofiar Obozu Zagłady w Treblince oraz panelu dla 
samorządowców „Co to znaczy być rabinem w Polsce”, w ramach 8 edycji projektu 
„Jesteśmy Razem”. Inicjatorem powyższego spotkania był Wojewoda Mazowiecki oraz 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Współorganizatorem wydarzenia był 
Burmistrz Kosowa Lackiego oraz Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. 
 
- 20 września br. na zaproszenie Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty 
w Warszawie miałem przyjemność brać udział w uroczystości wręczania aktów nadania 
stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W bieżącym roku ten etap 
rozwoju zawodowego zakończyło dwóch nauczycieli pracujących w szkołach z terenu naszej 
gminy, a są to: Pan Mariusz Piotr Lisiecki oraz Pan Marek Jerzy Golat. 
 
- Zgodnie z art. 22 af ust. 4 ustawy o systemie oświaty Gmina Bodzanów złożyła aktualizację 
wniosku o udzielenie dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Łączna wnioskowana kwota po dokonaniu 
aktualizacji na szkoły podstawowe publiczne, niepubliczne oraz gimnazja wynosi: 
99 882,88 zł . 
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- Zgodnie z uchwałą nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie 
ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-
2019 –„Aktywna tablica”, Gmina Bodzanów w dniu 12 września br. na wnioski dyrektorów 
dwóch szkół podstawowych, tj. Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Mieszewie 
Szkoły Podstawowej w Nowym Miszewie oraz Szkoły Podstawowej w Bodzanowie 
im. Kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie  
złożyła wniosek o udzielnie wsparcia na ten cel dla w/w szkół. Łączna wnioskowana kwota 
wsparcia finansowego wynosi 27 951,00 zł, natomiast zapewniona  kwota wkładu własnego 
wynosi: 13 092,00 zł .  
 
- 20 września br. GOPS w Bodzanowie  podpisał umowę o współpracy  w zakresie  
nieodpłatnej dystrybucji  artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa - Podprogram 2017 z Mazowieckim Zarządem Wojewódzkim  Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej  w Warszawie.  

- na rok szkolny 2017/2018 złożonych zostało 114 wniosków  o przyznanie stypendium 
szkolnego, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ślad za tym złożone 
zostało  zapotrzebowanie na środki finansowe do  Kuratorium Oświaty w Warszawie.  

- Centrum Wolontariatu przy GOPS Bodzanów zorganizowało spotkania z młodzieżą 
gimnazjalną, na którym odbyła się rekrutacja nowych wolontariuszy. 

- trwają zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego. Do tej pory wziąłem udział w 
zebraniach w następujących miejscowościach: Stanowo, Pepłowo, Chodkowo, Leksynie, 
Karwowo Duchowne, Miszewko, Mąkolin, Wiciejewo, Gąsewo, Reczyn, Gromice, Kępa 
Polska, Cieśle i w dniu dzisiejszym będę w Białobrzegach.   

- 6 września br. Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy ze Szkołą Podstawową               
w Cieślach zorganizowała polską akcję społeczną - Narodowe Czytanie.  Akcja ma na celu 
propagowanie znajomości literatury narodowej. We wspólnym czytaniu wybranych 
fragmentów dramatu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego udział wzięli mieszkańcy z terenu 
naszej gminy, urzędnicy, radni, pracownicy istniejących na naszym terenie zakładów, szkoły 
podstawowe, gimnazja oraz zaproszeni goście, m.in. Dyrektor Działu Promocji Karolina 
Koper ze Starostwa Powiatowego w Płocku, Dyrektor Książnicy Płockiej z pracownikami, 
Dyrektor Vistula Bank Spółdzielczy oraz ks. Stanisław Pietkiewicz. Uroczystość uświetnił 
występ Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Wacława Milke. 

- 13 września br. została otwarta Czytelnia w Miszewie Murowanym, która znajduje się w 
budynku starej plebani na terenie kościoła. Umowa użyczenia między Gminną Biblioteką 
Publiczną a Parafią w Miszewie Murowanym zawarta została 1 września 2017 roku. Parafia 
bezpłatnie użyczy cały budynek natomiast Biblioteka pokryje koszty utrzymania. Koszt 
wyposażenia: 2933,88 zł. Pozostałe meble, zabawki, obrazy i inne niezbędne artykuły 
zyskaliśmy dzięki ludziom dobrej woli.  
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Czytelnia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00.                                   
Od 1 października 2017 roku zostanie zatrudniony pracownik na okres 25 miesięcy z czego 
pierwszych 12 miesięcy będzie refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.  

- 22 września br. w Szkole Podstawowej w Cieślach odbyła się uroczystość  nadania imienia 
Janiny Jóźwiak oraz przekazanie przez przedstawicieli rodziców, na ręce Wójta Gminy 
Bodzanów sztandaru z misternie wyhaftowanym imieniem Szkoły. Następnie sztandar został 
przekazany Dyrektorowi Szkoły Stanisławie Tworek, która z kolei przekazała go na ręce 
uczniów. Po czym przedstawiciele uczniów złożyli uroczyste ślubowanie.  

Wodociągi i kanalizacja 
 W sierpniu br. w ramach wewnętrznego monitoringu kontrolnego dokonaliśmy 

poboru wody uzdatnionej ze stacji uzdatniania wody w Reczynie, Leksynie, Stanowie oraz               
z  punktów na przyległej sieci wodociągowej. Zbadana woda spełnia wymagania 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w/s jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

W związku z kończącym się okresem gwarancyjnym wykonanych prac w ramach 
modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie oraz brakiem możliwości skontaktowania 
się z głównym wykonawcą wystosowaliśmy pismo do firmy dostarczającej technologię                    
i urządzenia tj. Instalcompact Sp. z o. o., Tarnowo Podgórne celem wykonania 
kompleksowego przeglądu.  

Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym na wprowadzanie ścieków oczyszczonych 
komunalnych z oczyszczalni ścieków w Bodzanowie wydanym przez Starostę Płockiego na 
podstawie operatu wodno-prawnego egzekwując zapisy dotyczące ilości pobieranych próbek 
ścieków w pierwszym roku obowiązywania operatu wodno-prawnego dokonano poboru                     
i analizy ścieków surowych i oczyszczonych.  Zbadane parametry nie wykazują przekroczeń.  

W związku z awarią jednej z dwóch pomp ściekowych zainstalowanych w pompowni 
na terenie oczyszczalni ścieków w Bodzanowie dokonaliśmy zakupu wirników i ich wymiany 
w obu pompach. Wykonaliśmy również czyszczenie studni.  

W związku z opadami deszczu odnotowaliśmy w oczyszczalniach zwiększony napływ 
ścieków z kanalizacji sanitarnej zarówno w Bodzanowie jak i w Nowym Miszewie. 
Świadczyć to może o napływie deszczówki do sieci kanalizacyjnej. Sieć kanalizacji sanitarnej 
służy jedynie do odbioru ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych. 
Odprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej jest niedopuszczalne i zabronione, może 
spowodować zachwianie procesów technologicznych.  

Poza tym w ramach prac utrzymania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na 
bieżąco wykonywane są naprawy sieci i przyłączy wodociągowych, hydrantów p. poż oraz 
sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie całej Gminy. 

Utrzymanie czystości i porządku 
 W sierpniu br. przeprowadzona została bezpłatna mobilna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych. Mieszkańcy mieli możliwość wystawienia tego typu odpadów przed 
posesję, skąd dokonano ich odbioru.  
 12 września podczas prac porządkowych w Nowym Miszewie, miało miejsce 
zdarzenie drogowe z udziałem pracowników gospodarczych.  
 15 września br. po raz kolejny zorganizowana została na terenie Gminy Akcja 
Sprzątania Świata, która przebiegała w tym roku pod hasłem ,,Nie ma śmieci są surowce''. 
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Celem tegorocznej akcji była zmiana postrzegania odpadów jako ,,śmieci’’  i dostrzeżenie ich 
jako surowców. Tegoroczna akcja miała również na celu promowanie selektywnej zbiórki                 
w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów obowiązującego od 1 lipca 2017 r.                
Do akcji przyłączyło się ok. 500 uczniów wraz z nauczycielami oraz dyrekcją szkół z terenu 
Gminy. Odpady zebrane podczas akcji sprzątania zostały odebrane bezpłatnie przez firmę 
Remondis Sp. z o.o.  

 Z uwagi na fakt, iż wraz z końcem roku kończy się umowa z firmą Remondis 
świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych ogłoszony został nowy przetarg na odbiór      
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych                
w Gminie Bodzanów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. W przetargu zostały 
uwzględnione nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów wskazane w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska, które zaczną obowiązywać na naszym terenie z dniem 1 stycznia 2018r.  

 Niepokojącą sprawą są w dalszym ciągu zaległości w opłatach z tytułu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Mimo wystawianych upomnień mieszkańcy 
uchylają się od obowiązku systematycznego uiszczania opłat          za odpady. W związku z 
tym w październiku wystawione zostaną kolejne tytuły wykonawcze i przekazane do 
Naczelnika Urzędu Skarbowego celem prowadzenia egzekucji administracyjnej.  
  Prowadzona jest w dalszym ciągu aktualizacja ewidencji zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Gospodarka Mieszkaniowa 
 We wrześniu br. wykonane zostały roczne okresowe przeglądy kominiarskie 
przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących własność Gminy 
Bodzanów.         

Wykonaliśmy remont kolejnego lokalu w budynku komunalnym w Bodzanowie         
ul. Poniatowskiego 14. Wymieniona została również instalacja elektryczna  i zamontowane 
oświetlenie na klatce schodowej w w/w budynku.  

Remontujemy również lokal w budynku komunalnym w Mąkolinie 38, w pierwszym 
etapie wykonana została nowa instalacja elektryczna. 

Planujemy do końca bieżącego roku wykonać remont dachu na budynku komunalnym 
w Chodkowie przy ul. Górnej 1. Koszt naprawy dachu to ok. 20 000 zł brutto. 

W dalszym ciągu prowadzone są prace związane z usuwaniem usterek stwierdzonych 
podczas kontroli przeprowadzonej przez  Państwową Straż Pożarną w  budynku zajmowanym 
przez szkołę w Kanigowie. Zamontowany został przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
wymienione zostały drzwi do sali  zajmowanej przez oddział przedszkolny oraz wykonana 
wentylacja w pomieszczeniu kotłowni. Do realizacji pozostało wydzielenie składu opału w 
pomieszczeniu kotłowni. 

Drogi 
W dalszym ciągu 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. 
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 Sprawdzamy stan istniejącego i uzupełniamy brakujące oznakowanie oraz 
naprawiamy ubytki w nawierzchniach dróg gminnych.  
 Ze względu na panujące warunki atmosferyczne utrudniające wykonanie prac 
remontowych uszkodzonego odcinka ulicy Długiej w Nowym Miszewie do 30.05.2018 r. 
przedłużony został termin obowiązywania czasowej organizacji ruchu na tej drodze. 
 Przygotowujemy się powoli do zimy, planujemy w tym celu zakup 25 ton soli 
drogowej, mamy również podpisaną umowę na dostawę piasku do posypywania dróg. 
Przeprowadzamy także prace konserwacyjne piaskarek. 

Fundusz sołecki 
 Zakończono realizacje zadań  pn,, Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Leksyn”            
oraz ,, Zakup i montaż  lampy solarnej w miejscowości Gąsewo” .  
  Podpisano umowę na remontu dachu  świetlicy wiejskiej w Archutówku  – termin 
wykonania upływa z dniem 30 września. 
 Podpisano umowę na wykonanie   chodników w poszczególnych miejscowościach:                     
tj. Chodkowie Działkach, Nowym Miszewie, Bodzanowie oraz ułożenie kostki brukowej przy 
świetlicy wiejskiej w Pepłowie. W Chodkowie-Działki prace budowlane już się zakończyły,  
a w Nowym Miszewie są na ukończeniu. 
 Wyłoniono wykonawcę zadań polegających na utwardzenie dróg gminnych                             
w m. Chodkowo i  Łętowo. 

Zakończyły się prace montażowe ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Kępa Polska.    

 Na bieżąco realizowane są zadania związane z remontem i utwardzeniem dróg 
gminnych w poszczególnych sołectwach w zależności od  możliwości  pogodowych 

Bezpieczeństwo i OSP 
10 sierpnia przez teren Gminy Bodzanów przeszedł front burzowy powodując 

znaczne zniszczenia w większości mienia prywatnego. Uszkodzonych zostało kilkadziesiąt 
budynków mieszkalnych i gospodarczych. O skutkach niekorzystnego zjawiska 
atmosferycznego powiadamiane było na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Płocku.  

12 sierpnia 2017 roku w Nowym Miszewie w ramach Dni Bodzanowa odbyły się 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach udział wzięło łącznie  
11 drużyn w tym 8 Męskich Drużyn Pożarniczych, 1 Kobieca Drużyna Pożarnicza oraz  
2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców. Zwycięzcą tegorocznych zawodów została 
drużyna wystawiona przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Gromic. Wśród kobiet 
zwyciężyła drużyna z OSP Kanigowo, która jako jedyna była wystawiona w tej kategorii. 
Najlepszą drużyną w kategorii młodzieżowej zostali chłopcy z OSP Mąkolin a drugie miejsce 
przypadło OSP Kanigowo. 

16 września odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, na których Gminę 
Bodzanów reprezentowała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Gromic i zajęła w nich 
czwarte miejsce.  

2 sierpnia i 7 września odbyły się zebrania Zarządu Gminnego OSP podczas którego 
poruszone zostały najważniejsze tematy związane z ochroną przeciwpożarową i działalnością 
OSP na terenie Gminy Bodzanów. 
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Siedem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Bodzanów uzyskało 
dotacje z Budżetu Państwa na cele ochrony przeciwpożarowej. Środki finansowe są 
sukcesywnie przekazywane na konta jednostek OSP. 

Jednostka OSP Kanigowo od 1 września br. została włączona do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.  

Inne 
Wykonano odnowienie ogrodzenia placu zabaw przy Ośrodku Zdrowia w Bodzanowie.  
 
Wyremontowano ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Cieślach zniszczone przez 
wyłamane gałęzie drzew w czasie wichury. Do naprawy wykorzystano elementy ogrodzenia 
zdemontowane z ogrodzenia po byłym przedszkolu w Bodzanowie.  

 
 
        Jerzy Staniszewski  
       WÓJT GMINY BODZANÓW 


