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

bieżącej działalności, za okres od 23 lutego do 21 marca 2018 r. 
 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy.  
 
Uchwały podjęte na XLIII 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:  

 

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów 

na lata 2018 -2033, 

-  zmieniającą Uchwałę Budżetową Nr 257/XLI/2017 na rok 2018, 

-  w sprawie zmiany uchwały nr 271/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów  

z dnia 31 stycznia 2018 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania               

i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych 

form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie 

Gminy Bodzanów przez inne niż Gmina Bodzanów osoby prawne lub 

fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania                          

i wykorzystania, 

- w sprawie podziału Gminy Bodzanów na okręgi wyborcze, 

- w sprawie powołania Komitetu Honorowego Gminnych Obchodów            

100 – lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, 

- w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Białobrzegi (część 

wschodnia,) gm. Bodzanów. 

 

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  

 

II. Sposób prowadzenia inwestycji. 

 

z zakresu infrastruktury drogowej:  
• przekazano plac budowy na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych 

na terenie gminy Bodzanów: Wykowo-Białobrzegi i droga nr 290201W 
odcinek Białobrzegi - droga krajowa nr 62”. 
Wykonawcą zadania jest Firma Roboty ziemne i drogowe Andrzej Kryjak                   

z siedzibą w Stanowie. Nadzór nad robotami sprawować będzie Firma BUD-

JACK, Jacek Kłudkowski z siedzibą w Płocku. 

 Planowany termin zakończenia realizacji robót - 31.05.2018 roku 

• oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu złożonego wniosku o dotację ze 

środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy                        

i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla zadania 

„Przebudowa drogi gminnej: dr 290220W- Stanowo - dr 290219W                         
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w m. Stanowo”. Szacunkowa wartość zadania to 1.005.423,60 zł, wysokość 

dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych. 

• ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej                                 

w miejscowości Cieśle (dz. 339)” 

• ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej                                    

w miejscowości Reczyn” 

 

 

z zakresu gospodarski wodno-ściekowej: 
• rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację projektu                         

pn. Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków                                  

w Bodzanowie  w ramach zadania "Kompleksowe uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzanów”. Wykonawcą jest  

firma GUTKOWSKI, Gutkowski Jan z siedzibą w Lesznie za cenę brutto 

4 095 000,00zł.   

Oficjalne rozpoczęcie robót nastąpi 23 marca br. 

• rozstrzygnięto przetarg na nadzór inspektorski przy realizacji Rozbudowy 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Bodzanowie. Ofertę 

najkorzystniejszą złożyło konsorcjum - Liderem jest firma HANISAN Janina 

Nowakowska z siedzibą w Warszawie za cenę brutto 114 390,00 zł.    

• trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo, 

Chodkowo Działki wykonano ok. 800 mb kolektora głównego w ul. Długiej, 

Wschodniej, Kwiatowej, Krótkiej i Topolowej. 

 

z zakresu obiektów użyteczności publicznej: 
• zakończono roboty w zakresie dostosowania budynku Zespołu Placówek 

Oświatowych w Nowym Miszewie do przepisów p.poż. Odbiór nastąpi po 

wykonaniu wszystkich pomiarów, 
• wnioski złożone o dofinansowanie zadań dla sołectwa Mąkolin i Nowe 

Miszewo uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, oczkujemy na 

podpisanie umowy o dofinansowanie dla ww. zadań z Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018, 
• oczekujemy na ocenę wniosku o dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie 

parku w centrum miejscowości Nowe Miszewo” w ramach „Programu 

rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja  2018”.           

W ramach zadania planowane jest wybudowanie ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej siłowni plenerowej oraz strefy relaksu. Wysokość 

możliwego dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, 
• przygotowywane są dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie 

zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Nowe Miszewo - ul. 
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Pałacowa” w ramach operacji Kształtowanie przestrzeni publicznej objętego 

PROW 2014-2020. Oczekujemy na ogłoszenie terminu naboru wniosków, 

• aktualizowana jest dokumentacja zadania pn. „Przebudowa świetlicy 

wiejskiej w m. Kępa Polska” w zakresie dostosowania wniosku tak aby 

uzyskać jak największą ilość punktów umożliwiających otrzymanie 

dofinansowania z operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 

objęte PROW 2014-2020. Oczekujemy na ogłoszenie terminu naboru 

wniosków, 

• w związku z uruchomieniem przez Urząd Marszałkowski zadania 

„Mazowieckie Strażnice OSP - 2018” planowane jest ubieganie się                           

o dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł dla zadania „Remont budynku 

strażnicy OSP Kanigowo” w zakresie wymiany dachu. 

- Firma BLUE GAZ Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie zgłosiła godowość 

realizacji na terenie m. Bodzanów, Chodkowo i Chodkowo Działki sieci 

gazowej na gaz płynny. Z uwagi na powyższe uruchomiono proces zbierania 

ankiet dla mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem się do planowanej 

sieci gazowej. 

- 26 lutego br. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Polskiej Spółki Gazownictwa 

potwierdzające skierowanie do projektowania budowę pierwszego etapu sieć 

gazowej  (gaz ziemny) dla m. Białobrzegi.  Kolejny etap przedsięwzięcia 

obejmie m. Łagiewniki, Borowice, N. Miszewo, Miszewo Murowane, 

Niesłuchowo i Kłaczkowo.  

III. Bieżąca działalność. 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALFA - MED w Bodzanowie, od                  

1 stycznia 2018 r. ma nowych wspólników Joannę Kobuszewską i  Pawła 

Kobuszewskiego,  w związku z tym dotychczasowa umowa na użyczenie lokalu 

na parterze w budynku przy ul. Miodowej 17 w Chodkowo-Działki została 

rozwiązana za porozumieniem z dotychczasowymi wspólnikami spółki i zawarta 

nowa umowa do końca poprzedniego okresu obowiązywania, tj. do 31 grudnia 

2021 r. z Joanną Kobuszewską i  Pawłem Kobuszewskim, nowymi wspólnikami 

Spółki Cywilnej NZOZ ALFA-MED., 

- 9 marca odbyłem spotkanie informacyjne z Sołtysami Gminy Bodzanów,  

- rozstrzygnięty został konkurs i podpisana umowa na wsparcie realizacji zadań 

publicznych z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 

roku, dofinansowanie w wysokości 4000 zł otrzymał Polski Związek Wędkarski 

Koło nr 103 w Bodzanowie, 

- rozstrzygnięty został konkurs na nowo utworzone stanowisko ds. funduszu 

sołeckiego w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Spośród 5 ofert, które zostały 
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złożone, 3 spełniały wymagania formalne. Po przeprowadzonej rozmowie 

kwalifikacyjnej do zatrudnienia wybrany został Pan Radosław Golat,  

- wydajemy kolejną edycję Gazety Samorządowej Gminy Bodzanów – Marzec 

2018, która zagości u mieszkańców gminy w tygodniu przedświątecznym, 

- 5 i 6 marca br. została wydana żywność pozyskana z Polskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej, w ilości 1 tony dla 955  osób, 

- 17 marca br. wolontariusze z Centrum Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Bodzanowie,  włączyli się do ogólnopolskiej akcji  

świątecznej zbiórki żywności w placówkach handlowych na terenie gminy. 

Podczas zbiórki  zebrano ok. 400 kg  produktów spożywczych, 

- 1 marca br. 5 osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia GOPS rozpoczęło 

Prace Społecznie Użyteczne  w wymiarze 40 godzin miesięcznie i będą 

świadczyć usługi opiekuńcze dla osób starszych i niesamodzielnych oraz prace 

porządkowe. 

- w związku z zorganizowaniem przewozu  dla seniorów, wzrosła liczba 

uczestników w Dziennym Domu „Senior+” w Stanowie do 26 osób.  

Gospodarka komunalna 
Wodociągi i kanalizacja 

01.03.2018 r. otrzymaliśmy  oceny jakości wody ze wszystkich SUW, 

stwierdzające jej przydatność do spożycia przez ludzi.  

W stacji uzdatniania wody w Leksynie wykonaliśmy czyszczenie i mycie dwóch 

zbiorników wody pitnej oraz dezynfekcję  studni głębinowych.  Z wszystkich 

urządzeń przed włączeniem do eksploatacji pobrano wodę i uzyskano 

pozytywne wyniki. 

W związku z awarią pompy głębinowej w studni nr 2 na terenie stacji 

uzdatniania wody w Reczynie zakupiliśmy i dokonaliśmy wymiany pompy na 

nową firmy HYDRO VACUUM. Prace wykonaliśmy we własnym zakresie. 

Aktualnie na trzech stacjach pracują wszystkie urządzenia.   

2 marca 2018 r. w godzinach popołudniowych doszło do poważnej awarii sieci 

wodociągowej na granicy miejscowości Borowice-Łagiewniki w wyniku czego 

byliśmy zmuszeni do odcięcia dostawy wody w kierunku Łagiewnik. W celu 

zapewnienia jak najszybszych dostaw wody, pomimo nocnej pory oraz 

niesprzyjających warunków atmosferycznych przy temperaturze zewnętrznej -

15 st. C i zmarzniętej grubej warstwy gruntu  nasi konserwatorzy do godziny 

2.00 w nocy dnia następnego tj. 03.03.2018 usunęli awarię i przywrócili 

dostawę  wody mieszkańcom części Łagiewnik i Borowic. Przyczyną awarii 

było powstanie nieszczelności wodociągu. 

Oczyszczalnie ścieków w naszej Gminie pracują bez zakłóceń.  
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W marcu br. zamówiliśmy worki filtracyjne do odwadniania osadu  na kwotę 

4600,00 zł/brutto oraz 150 kg flokulantu do zagęszczania tegoż osadu, na kwotę 

2767,5 zł/brutto. 

Egzekwując zapisy pozwolenia wodnoprawnego dokonywane są comiesięczne 

pobory ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w 

Bodzanowie przez Laboratorium Labotest z Torunia.   

Utrzymanie czystości i porządku 
13 marca br. przeprowadzona została bezpłatna, mobilna zbiórka 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mieszkańcy mieli możliwość 

wystawienia odpadów przed posesję skąd firma LOVEKO z siedzibą w Nowym 

Miszewie dokonała ich odbioru. 

Pomimo przekazywanych informacji na terenie Gminy nadal lokalizowane są 

tzw. „dzikie” wysypiska odpadów. Otrzymujemy między innymi zgłoszenia od 

naszych mieszkańców. Na wszystkie zgłoszenia reagujemy natychmiast, 

zobowiązujemy właścicieli działek, na których znajdują się odpady do ich 

uprzątnięcia w wyznaczonych terminach. Sprawy związane z utrzymaniem 

czystości będziemy egzekwować do osiągnięcia efektu, zgodnie z przepisami 

prawa. 

Gospodarka Mieszkaniowa 
Zakończone zostało postępowanie na zakup artykułów malarskich. Jak tylko 

warunki atmosferyczne będą sprzyjały rozpoczęciu prac, planujemy wykonać 

odnowienie klatki schodowej w budynku komunalnym w Bodzanowie przy ul. 

Poniatowskiego 14. W marcu br. została podpisana umowa najmu lokalu 

mieszkalnego mieszczącego się w budynku komunalnym w Bodzanowie przy 

ulicy Poniatowskiego 14, z kolejną osobą z listy osób oczekujących na przydział 

lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy. W najbliższym  czasie dokonamy 

rozbiórki budynku komunalnego w Bodzanowie przy ul Kilińskiego. Aktualnie 

trwają prace uzgodnieniowe. 

DROGI 
Na bieżąco 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. 

W związku ze złym stanem dróg po okresie zimowym gromadzimy materiał 

niezbędny do ich naprawy, a tam gdzie jest to konieczne podejmujemy działania 

naprawcze pomimo zamarzniętego gruntu, tak aby umożliwić mieszkańcom 

przejazd. W pierwszym etapie jak tylko będzie to możliwe wykonamy równanie 

dróg gruntowych. Po czym przystąpimy do realizacji zadań funduszu sołeckiego 

z zakresu poprawy stanu nawierzchni dróg gminnych. 

Prowadzimy rozmowy z Urzędem Miasta Płocka w sprawie możliwości 

nieodpłatnego przekazania lub odkupienia, używanych wiat przystankowych, 

które do końca maja br. będą demontowane na terenie Płocka. Wiaty te po 
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niewielkim remoncie  i odświeżeniu będą mogły zostać ustawione przy drogach 

na terenie Gminy.  

BEZPIECZEŃSTWO I OSP 
10 marca zakończyły się wszystkie zebrania sprawozdawcze w 

Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu Gminy Bodzanów, w których oprócz 

druhów uczestniczyli także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, 

Urzędu Gminy oraz Rady Gminy. Spotkania te były okazją do podsumowania 

dokonań za ubiegły rok oraz przedstawienia planów na rok obecny, a także do 

dyskusji w przedmiotowych sprawach.  

Wyjątkowy przebieg miało zebranie w Ochotniczej Straży Pożarnej                      

w Kanigowie, które odbyło się 3 marca 2018 roku. Po jego zakończeniu 

nastąpiła uroczystość wręczenia aktu włączenia OSP Kanigowo w struktury 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przez Mazowieckiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdana 

Łasicę. Jest to już trzecia jednostka z terenu Gminy Bodzanów obok OSP 

Bodzanów i Niesłuchowo, która wchodzi w skład systemu, co daje nam 

pierwsze miejsce w powiecie płockim pod tym względem. 

Na początku marca miał miejsce duży wzrost stanu wody w Wiśle, który 

w szczytowym okresie mocno zbliżył się do stanu ostrzegawczego. Było to 

spowodowane utrzymującymi się w tym czasie silnymi mrozami, które 

doprowadziły do spiętrzenia się wody z powodu kry. Po odwilży nastąpił spadek 

i ustabilizowanie się stanu wody do stanów średnich. Cały czas kontrolujemy 

stan wody na Wiśle i Mołtawie. 

Fundusz sołecki 
Zostało wszczęte postępowanie dotyczące wyłonienia dostawcy rur 

przepustowych  oraz  betonowych ścianek oporowych, które będą montowane w 

ramach realizacji FS w 2018 r.      
 Aktualnie opracowywane są dane do realizacji kolejnych zadań 

wykonywanych w ramach tegorocznego funduszu soleckiego tj: 

- zakupu mieszanki mineralno – asfaltowej 

- remont chodnika (ul. H. Kołłątaja) w m. Bodzanów. 

- kontynuacja wykonania chodnika na ul. Polnej w m. Chodkowo-Działki oraz 

chodnika przy drodze gminnej na ul. Wiosennej w Nowym Miszewie. 

Prace związane z realizacją zadań w ramach FS rozpoczniemy w terenie jak 

tylko pozwolą na to warunki pogodowe.  

 

                Jerzy Staniszewski  

       WÓJT GMINY BODZANÓW 


