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

oraz bieżącej działalności, za okres  
od 15 września 2018 r. do 18 października 2018 r.  

 
 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy.  
 
Uchwały podjęte na XLIX i L sesji Rady Gminy zostały przedłożone 
Wojewodzie Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia oraz według 
właściwości do RIO w Płocku, były to następujące uchwały: 
 

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bodzanów na lata 2018 -2033, 

2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 257/XLI/2017 na rok 2018, 

3. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, 

4. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 

Bodzanów, 

5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy 

Bodzanów. 

6. Uchwała w sprawie przekazania skargi Wojewody Mazowieckiego do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wraz                                   

z odpowiedzią na skargę. 

 
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  

II. Sposób prowadzenia inwestycji  
z zakresu gospodarki nieruchomościami  

• 3 października 2018 r. podpisałem porozumienia wstępne z właścicielami 
działek przylegających bezpośrednio do pasa drogowego, które dają nam 
zgodę na realizację prac w pasie drogi gminnej prowadzącej do cmentarza 
parafialnego w Pepłowie oraz dokonanie wydzieleń niezbędnych części 
gruntu, które faktycznie zostaną zajęte pod drogę.  

• w odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Słupno podjąłem czynności 
administracyjne mające na celu odpłatne nabycie działek gruntu, które 
stanowią pas drogi gminnej relacji Wykowo-Białobrzegi. Działki oznaczone 
numerami ewidencji geodezyjnej 335/1 i 694 położone we wsi Wykowo, gm. 
Słupno. Gmina Słupno stała się ich właścicielem na podstawie decyzji o 
wywłaszczeniu i dokonała stosownego rozliczenia finansowego z 
dotychczasowymi właścicielami gruntu oraz wystąpiła do naszej jednostki z 
wnioskiem o odpłatne przekazanie działek na rzez Gminy Bodzanów z uwagi 
na fakt, że to Gmina Bodzanów realizuje zadanie związane z budową i 
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rozbudową w/w drogi. Gmina Słupno 1.10.2018 r. przesłała pismo 
potwierdzające rozliczenie się z poprzednimi właścicielami działek. 

Wartość powyższych nieruchomości oszacowano na podstawie operatów 
szacunkowych na kwotę 15 292,00 zł.  

z zakresu gospodarski wodno-ściekowej: 
• Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów, 

Chodkowo, Chodkowo - Działki. Obecnie prowadzone są w centrum 
Bodzanowa oraz w Chodkowie, przy ulicach: Dąbrowskiego, Kościuszki i 
Wiosennej. Trwa odtwarzanie nawierzchni dróg asfaltowych po 
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej; 

• W ramach prac związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków w 
Bodzanowie  posadowiono zbiornik raektora biologicznego oraz zbiornik 
osadu, trwają przygotowania do podpięcia zbiorników w cykl technologiczny. 
 

z zakresu infrastruktury drogowej:  
• 28 września br. podpisałem umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych sp. z o.o. z Kutna na przebudowę drogi gminnej: dr 290220W – 
Stanowo – dr 290219W w miejscowości Stanowo. Wartość inwestycji to 
917.997,98 zł. Termin wykonania do 31-10-2018 r. 

• 12 października br. złożono wniosek o dofinansowanie z PROW 2014-2020 
„Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bodzanów: 
Wykowo-Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi - droga 
krajowa nr 62”. Wartość inwestycji 3 797 564,10 zł z czego dofinansowanie 
wynosi 2 416 390 zł . 

 
z zakresu rozwoju infrastruktury gazowej: 
• 27 września br. przesłano umowę o współpracy ze spółką Blue Gaz z/s w 

Krakowie w sprawie działań na rzecz gazyfikacji Gminy 
Bodzanów  dotyczącej miejscowości Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo-
Działki. 

  
z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej: 
• 9 października br. otrzymaliśmy zwrot dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 86 884,36 zł., w ramach 
zrealizowanego zadania pn.: Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz 
uzupełnienie nasadzeń na terenie Gminy Bodzanów – etap III.  Wartość 
inwestycji wyniosła 108 864,00 zł. brutto,  
 

• 16 października br. odbyło się uroczyste otwarcie siłowni zewnętrznej 
wybudowanej w ramach zadania „Zagospodarowanie parku w centrum 
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miejscowości Nowe Miszewo”. Wartość inwestycji to 42 890,00 zł., z czego 
dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - program OSA 
2018, to 21 905,00. zł.  
 

• 12 października br. wysłano zapytania ofertowe w celu wyłonienia 
wykonawcy  monitoringu w parku zieleni w miejscowości Nowe Miszewo, 
dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w 
ramach MIAS MAZOWSZE 2018.  

 
z zakresu obiektów użyteczności publicznej: 
 
• 5 października br. przekazano do ZGRP (partnera projektu)  końcowy 

wniosek o płatność dla zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” 
(dotyczy on Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie); 

• 10 października br. złożono sprawozdanie końcowe z realizacji zadania 
„Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Mąkolin” 
dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w 
ramach MIAS MAZOWSZE 2018. Całkowita kwota wydatków to wartość 
37 750,00 zł, w tym dofinansowanie to 10 tys. zł.  

• w wyniku prowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy remontu 
budynku strażnicy OSP Kanigowo, dofinansowanego ze środków 
Województwa Mazowieckiego na zadanie „MAZOWIECKIE STRAŻNICE 
OSP-2018” wpłynęła tylko 1 oferta. Cena przekroczyła środki zabezpieczone 
w budżecie gminy na realizację zadania. W związku z powyższym złożono 
wniosek do referatu budżetu o zwiększenie środków finansowych na 
realizację inwestycji. 

• 12 października br. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące 
opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku pompowni wody w m. Bodzanów, nie 
wpłynęła żadna oferta od potencjalnych wykonawców, postępowanie zostanie 
ogłoszone ponownie. 

 

III. Bieżąca działalność  
 

- Wydana została publikacja „Dzieje Bodzanowa i Okolic” nakładem 300 sztuk. 
Jest to jedno z działań zaplanowanych przez Gminę Bodzanów w ramach 
obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości.   

- W związku z rezygnacją Pana Ireneusza Dzięgielewskiego, Sołtysa Sołectwa 
Łętowo, Zarządzeniem nr 106/2018 z 1 października 2018 r. wyznaczyłem Pana 
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Stanisława Rakowskiego, na pełniącego tę funkcję do końca kadencji 2015 – 
2019.  

- 29 września 2018 r. wziąłem udział w spotkaniu pn. Świeczkowisko, które 
zostało zorganizowane w ramach XIII Harcerskiego Rajdu Mołtawa 2018. Rajd 
był organizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec „Mazowsze” 
Płock, Chorągiew Mazowiecka, w którym to zuchy, harcerze i dzieci 
niezorganizowane wędrowały trzema trasami po Mazowszu Płockim i po terenie 
gminy Bodzanów. Tegoroczny rajd odbył się pod hasłem uczczenia 100 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i został objęty Honorowym 
Patronatem Wójta Gminy Bodzanów.  

- Zgodnie z przysługującymi mi kompetencjami dokonałem podziału środków z 
budżetu gminy Bodzanów przeznaczonych 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. – w kwocie 3100,00 brutto. 

Przydzieliłem także nagrody na podstawie Regulaminu określającego tryb i 
kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu 
nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uchwalonego chwałą nr  
58/XI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 czerwca  2015 r. – w kwocie 
11000,00 zł brutto. 

- 4 października w Teatrze im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku odbyła się                 
II Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Płockiego Powiatowego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
W uroczystości wzięli udział studenci z terenu Powiatu Płockiego oraz 
zaproszeni goście m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik 
i Starosta Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek oraz Wójtowie i Burmistrzowie 
Powiatu Płockiego. Zebrani goście mieli przyjemność wysłuchać wykładu 
„Zróżnicowanie ścieżek rozwojowych w okresie dorosłości: znaczenie kapitału 
dzieciństwa i dorastania” prof. Anny Brzezińskiej z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo miłym akcentem wieńczącym spotkanie był 
koncert pn. „Muzyka Świata” w wykonaniu Alicji Węgorzewskiej, Mirosława 
Niewiadomskiego oraz trio skrzypcowego – Natalii Walawskiej, Anny Bony i 
Tomasza Kaczora. II rok studiów UTW w Gminie Bodzanów rozpoczął się 
zajęciami „Taniec w kręgu” (grupa Miszewo) oraz warsztatami florystycznymi 
(grupa Bodzanów). 
 
- 6 października 2018 r.  w Alei Dębowej w Bodzanowie posadzono 100 dębów 
na 100-lecie odzyskania Niepodległości. Było to działanie w ramach projektu 
"Niepodległe inspiracje" który został dofinansowany przez Powiat Płocki. W 
sadzeniu dębów uczestniczyli mieszkańcy gminy Bodzanów, radni, harcerze, 
dzieci i młodzież  oraz przedstawiciele szkół z terenu Gminy Bodzanów, 
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jednostki OSP, pracownicy urzędu Gminy oraz  jednostek podległych, 
przedstawiciele  stowarzyszeń. 

 
- 12 października 2018 r. odbyłem spotkanie informacyjne z Sołtysami Gminy 
Bodzanów.  

- od 12 do 14 października 2018 r. Gminne Centrum Kultury i Sportu było 
organizatorem wycieczki w Bieszczady. Grupa oprócz wypoczynku i wspólnej 
integracji miała możliwość zwiedzić zaporę wodną oraz odbyć rejs statkiem po 
jeziorze Solińskim. Dzięki wspaniałej, słonecznej pogodzie uczestnicy 
wycieczki udali się również na pieszą wycieczkę do Polańczyka.  
 
- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie przygotowało konkurs 
plastyczny pn. „Jaki znak Twój? ORZEŁ BIAŁY” zaadresowany do dzieci 
przedszkolnych oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych. Tematem  prac 
konkursowych jest godło Polski wykonane techniką dowolną z zachowaniem 
szacunku dla godła państwowego.  

Wodociągi i kanalizacja 
Badania wody wykonane przez służby Państwowej Powiatowej Inspekcji 

Sanitarnej potwierdziły spełnianie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Informacja ta 
została umieszczona na stronie Urzędu Gminy Bodzanów w zakładce „jakość 
wody”.  

W związku z otrzymanymi informacjami przekazanymi przez Państwowe 
Gospodarstwo wodne „WODY POLSKIE” w oparciu o przekazane przez nas 
kwartalne sprawozdania z ilości pobranej wody podziemnej oraz ilość 
odprowadzanych ścieków za II kwartał, przedstawiam kwoty jakie zostały 
przekazane na rzecz ww. instytucji: 
- za pobór wody ze studni głębinowych oraz odprowadzanie wód popłucznych 
ze stacji uzdatniania wody – 13 336,00 zł 
- za odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków – 1 108,00 
zł. 
Opłaty te są rozliczane kwartalnie, a nie jak to było do końca 2017 roku raz do 
roku. Zmiany te są podyktowane nowelizacją Ustawy Prawo Wodne.  
 

We wrześniu br. przekazaliśmy ustabilizowane komunalne osady 
ściekowe z oczyszczalni ścieków w Bodzanowie oraz skratki i osady z 
oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie w ramach obowiązującej umowy z 
firmą Ziemia Polska z Ożarowa Mazowieckiego.  

 
Po raz kolejny doszło do zapchania kanalizacji sanitarnej w Bodzanowie 

w ulicy Sienkiewicza. Ponownie musieliśmy zlecić wykonanie jej udrożnienia i 
czyszczenia specjalistycznym sprzętem. Był to kolejny przypadek awarii 



6 

 

kanalizacji na tym odcinku. Kilkudziesięciometrowy odcinek kanalizacji (w tym 
pod drogą powiatową – ul. św. Jana Pawła II) musi zostać wymieniony  nie 
tylko ze względu na uszkodzenia mechaniczne – popękane ściany rur, ale 
również z powodu tego, że odcinek kanalizacji grawitacyjnej został ułożony bez 
zachowania spadku – czyli „pod górę”. W związku z tym wymaga okresowego 
płukania przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Natychmiast po tym 
dokonaliśmy gruntownego czyszczenia  pompy ściekowej w pompowni 
pośredniej  ścieków usytuowanej na terenie oczyszczalni ścieków w 
Bodzanowie. 
Na bieżąco wykonywane są prace polegające na usuwaniu awarii hydrantów,  
sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy 
Bodzanów.  

Utrzymanie czystości i porządku 
 Mieszkańcy, którzy nie dopełniają obowiązku składania korekt deklaracji 
mających wpływ na ustalenie wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na bieżąco wzywani są do ich uzupełniania. Przez 
pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej prowadzona jest na bieżąco 
zbiórka i wywóz nieczystości porzuconych w przydrożnych rowach,                 
na przystankach autobusowych i podległych terenach na obszarze całej Gminy.  
 Niepokojącą sprawą są w dalszym ciągu zaległości w opłatach z tytułu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Na 30 września br. kwota zadłużenia 
wynosiła 279 588,01 zł. 
W listopadzie, po raz kolejny w tym roku, zostaną wystawione upomnienia do 
mieszkańców którzy uchylają się od obowiązku systematycznego uiszczania 
opłat za odpady. 
W październiku (tj. 13.10.2018 r.) została zorganizowana mobilna nieodpłatna 
zbiórka dotycząca  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach 
odpadów odbierane były: sprzęt RTV i AGD (telewizory, pralki, lodówki, sprzęt 
komputerowy, itp.).  Ilość gospodarstw domowych, od których były odbierane 
odpady była tak duża (96), że zbiórka przeciągnęła się z jednego na dwa dni 
zbierania odpadów.  

Gospodarka Mieszkaniowa 
We wrześniu br. wykonaliśmy roczne okresowe przeglądy przewodów 

kominowych i wentylacyjnych w budynkach komunalnych stanowiących 
mieszkaniowy zasób Gminy Bodzanów. Przeglądy wykonała Spółdzielnia Usług 
Kominiarskich z Płocka. 

Zakupiliśmy i wymieniliśmy 4 okna na klatce schodowej w budynku 
komunalnym  w Bodzanowie przy ul. Poniatowskiego 14 oraz w budynku  
komunalnym  w  Bodzanowie przy ulicy Nadrzecznej.  

Wykonaliśmy odnowienie ścian klatki schodowej w budynku 
komunalnym w Chodkowie   ul. Górna 1. 
 Zgodnie z zaleceniami kominiarzy remontujemy  kominy w budynku 
komunalnym w Mąkolinie 38.  
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Drogi 
Zakończony został remont nawierzchni dróg wykonanych metodą 

powierzchniowego utrwalenia w miejscowościach: Nowe Miszewo ul. Długa, 
Parkowa i Kwiatowa, Miszewo Murowane ul. Starowiejska, Ramutówko                        
i Pepłowo oraz Mąkolin. Remont wykonała firma Pana Różanowskiego, łączny 
koszt wykonania remontu wyniósł 156 333,00 zł brutto.       

Zakupiliśmy znaki drogowe i słupki do ich ustawienia oraz 
wprowadziliśmy oznakowanie dróg zgodnie  z zatwierdzonymi w grudniu                
2017 r.  projektami stałej organizacji ruchu.  

Przygotowujemy dokumentację niezbędną do przeprowadzenia zapytania 
na zakup soli drogowej. Umowa na dostawę piasku do posypywania dróg, 
zawarta wiosną br.  obowiązuje do 21.12.2018 r.  

Wykonaliśmy również utwardzenie, kruszywem naturalnym o frakcji 0-
31,5 mm, odcinek 300 m drogi prowadzącej na cmentarz w Pepłowie. 

Fundusz Sołecki 
Utwardzenie dróg  

 W ramach realizacji zadań dokonano utwardzenia dróg: 
•  kruszywem naturalnym o frakcji 0-31,5 mm w miejscowości Nowe 

Kanigowo na odcinku ok. 100 m. 
• kruszywem naturalnym o frakcji 0-31,5 mm w miejscowości Karwowo 

Szlacheckie na odcinku ok. 250 m. 
• kruszywem betonowym oraz mieszanką żwirową w miejscowości 

Małoszewo na odcinku ok. 200 m. 
• kruszywem betonowym oraz mieszanką żwirową w miejscowości 

Stanowo na odcinku ok. 100 m 
• kruszywem betonowym w miejscowości Osmolinek na odcinku                           

ok. 300 m 
• kruszywem naturalnym o frakcji 0-31,5 mm w miejscowości Garwacz na 

odcinku ok. 250 m. 
• kruszywem naturalnym o frakcji 0-31,5 mm w miejscowości 

Krawieczyn na odcinku ok. 100 m. 
 

 Sukcesywnie dostarczane są kolejne partie materiałów kruszywa 
naturalnego, kruszywa betonowego, mieszanki żwirowej z przeznaczeniem na 
utwardzenie i remonty kolejnych odcinków dróg w poszczególnych sołectwach. 
 
- dokonano remontu chodnika przy ul. Kołłątaja w  Bodzanowie za kwotę 
37 300,00zł., oraz dokończenia budowy chodnika na ul. Polnej za kwotę 
21 700,00zł przez firmę MAR-BRUK Marek Bauman, 
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- opracowano projekt monitoringu w miejscowości Nowe Miszewo  za kwotę 
7 995,00 zł  przez firmę  „Usługi Elektryczne LUMEN inż. Franciszek 
Chojnacki”, 
- wykonano odnowienie pomieszczeń świetlicy w m. Archutówko za kwotę 
1 512,37zł, 
- zlecono wznowienie granic geodezyjnych działki nr 85 w m. Ramutówko 
uprawnionemu geodecie. Na to zadanie przeznaczone jest 2 500,00 zł, 
- dokonano zakupu materiałów na zadanie pn. „Modernizacja boiska szkolnego 
na działce gminnej w m. Nowe Miszewo”, aktualnie czekamy na fakturę. 
Do prac modernizacyjnych boiska skierowaliśmy równiarkę w dniach 6 i 13 
października br. oraz koparko-ładowarkę 13 października br. 

BEZPIECZEŃSTWO I OSP 
22 września br. rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Odbywa się ono na terenie Gminy 
Bodzanów oraz w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży 
Pożarnej w Płocku. Podczas szklenia druhowie nabywają wiedzę oraz 
umiejętności pozwalające brać udział w akacjach ratowniczych. W szkoleniu 
tym bierze udział 39 druhów z Gminy Bodzanów oraz 2 druhów z Gminy 
Słupno. Egzamin kończący szkolenie został zaplanowany na 8 grudnia 2018 r. 

11 października odbyło się zebranie Zarządu Gminnego OSP w 
Bodzanowie. Podsumowano na nim działalność za ostatnie miesiące oraz 
omówiono najważniejsze tematy z bieżącej działalności. Podczas spotkania 
każda jednostka otrzymała po jednym egzemplarzu nowo wydanej monografii 
„Dzieje Bodzanowa i okolic”.  
 
 
        /-/ Jerzy Staniszewski  
       WÓJT GMINY BODZANÓW  
  
 


