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Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów 
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz 
bieżącej działalności, za okres od 21 marca 2018 r. do 20 kwietnia 2018 r. 

 
I. Realizacja uchwał Rady Gminy.  

 
Uchwały podjęte na XLIV 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 podziału Gminy Bodzanów na obwody głosowania, 

- w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez 

przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów, 

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym 

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej 

115/25 o pow. 0,43 ha, położonej w Cieślach, gm. Bodzanowie, stanowiącej 

własność Gminy Bodzanów, 

- w sprawie nabycia na własność Gminy Bodzanów części działki gruntu 

oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej 118/1 we wsi Białobrzegi, gm. 

Bodzanów, 

- w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego.  

 
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. 
Jednocześnie informuję, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki ogłosił nabór 
wniosków o dofinansowanie infrastruktury drogowej w ramach „Rządowego 
Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 
wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. 
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Zgodnie z wytycznymi przygotowano i 16 kwietnia br. złożono wniosek dla 
ww. przedsięwzięcia. Uwzględniając wskaźnik dochodów podatkowych na 
jednego mieszkańca w naszej gminie, Program stwarza możliwość uzyskania 
80% dofinansowania kosztów kwalifikowanych. 
Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania zaakceptowana przez 
Wojewodę zostanie w terminie do 15 maja przekazana do Ministra Inwestycji 
i Rozwoju, który z kolei w terminie do 30 maja br. wyda opinię o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju na podstawie, której Wojewoda dokona 
ostatecznego podziału zadań na podstawowe i rezerwowe. 

• W dalszym ciągu oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu wniosku 
złożonego 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 w 

m. Stanowo”. Szacunkowa wartość zadania to 1 005 423,60 zł, wysokość 
dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych. 

• Przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania 
pn „Przebudowa drogi gminnej w m. Cieśle  (dz. 339)”. W ramach zadania 
wykonane zostanie utwardzenie kruszywem kamiennym ww. drogi na 
odcinku o dł. 822 mb i szer. 3,5 mb oraz dwustronne pobocza. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Roboty Ziemne i Drogowe, Andrzej 
Kryjak z siedzibą w Stanowie za kwotę brutto 151 554,45 zł. Planowany 
termin zakończenia realizacji robót – 30.06.2018 roku. 

• Wobec unieważnienia postępowania przetargowego na realizację zadania 
„Przebudowa drogi gminnej w m. Reczyn” (cena oferty najkorzystniejszej 
przewyższała środki finansowe zabezpieczone na realizację w budżecie 
gminy) ogłoszono ponownie postępowanie na wybór wykonawcy. W ramach 
zadania wykonane zostanie utwardzenie kruszywem kamiennym ww. drogi 
na odcinku o dł. 1087 mb i szer. 3,5 mb oraz dwustronne pobocza wraz z 
przepustami. Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na 23.04.br. 

• W związku z zakończeniem realizacji zadania: „Przebudowa drogi gminnej 

Bodzanów - Reczyn na odcinku Chodkowo- Karwowo Duchowne” w ramach 
LGD objętego PROW na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego po przeprowadzeniu  kontroli zadania, 
przekazał na rzecz gminy zgodnie z zawartą umową środki finansowe w 
wysokości powyżej 189 tys. zł. 

z zakresu gospodarski wodno-ściekowej: 
• Wykonawca  projektu obejmującego Rozbudowę mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków w Bodzanowie w ramach zadania "Kompleksowe 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” - 

firma GUTKOWSKI, Gutkowski Jan z siedzibą w Lesznie planuje przystąpić 
do robót w trzeciej dekadzie kwietnia. 
Nadzór nad inwestycją sprawować będzie konsorcjum - Liderem jest firma 
HANISAN Janina Nowakowska z siedzibą w Warszawie 
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• trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo, 
Chodkowo Działki wykonano ok. 2500 mb kolektora wraz z przyłączami.  

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

Oświatowych w Nowym Miszewie do przepisów p.poż.  
• oczekujemy na zaproszenie do podpisania umowy o dofinansowanie zadań 

dla sołectwa Mąkolin i Nowe Miszewo z Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018. 

• w dalszym ciągu 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 
kwalifikowalnych. 

• przygotowywane są dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie 
zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Nowe Miszewo -                   

ul. 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 do uzyskania oceny 
umożliwiającej uzyskanie dofinansowanie z operacji „Inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne” objęte PROW 2014-2020. Oczekujemy na 
ogłoszenie terminu naboru wniosków. 

• złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania 
„Remont budynku strażnicy OSP Kanigowo” w zakresie wymiany dachu w 
ramach projektu „Mazowieckie Strażnice OSP -2018”. 

•  w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie działania w 
zakresie ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej 
dotyczące projektu typu ograniczenia „niskiej emisji”  na wymianę urządzeń 
grzewczych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 zorganizowano spotkania z mieszkańcami 
zainteresowanymi ww. programem o możliwości uzyskania dofinansowania. 
W celu przystąpienia do programu przygotowane zostały dla mieszkańców 
deklaracje uczestnictwa w projekcie wymiany urządzeń grzewczych. Zebrane 
informacje stanowić będą podstawę opracowania dokumentacji aplikacyjnej, 
której wykonawca zostanie wybrany w trybie zapytania ofertowego. 

• Firma BLUE GAZ Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie zgłosiła gotowość 
realizacji na terenie m. Bodzanów, Chodkowo i Chodkowo Działki sieci 
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gazowej na gaz płynny.  Zbieramy ankiety od 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 sieci 
gazowej  (gaz ziemny) dla m. Białobrzegi.  Kolejny etap przedsięwzięcia 
obejmie m. Łagiewniki, Borowice, N. Miszewo, Miszewo Murowane, 
Niesłuchowo i Kłaczkowo.  

• 12.04.br. złożyliśmy do WFOŚiGW  wniosek o dofinansowanie w formie 
dotacji zadania z zakresu ochrony przyrody  pn.: Zabiegi pielęgnacyjne 
drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Gminy Bodzanów - etap 
III obejmujące park w Chodkowie i teren wokół stawu przy szkole w 
Cieślach. Dofinansowanie w wysokości do 80% (91 000,00 zł.) wartości 
zadania tj. 114 026,40zł. 
 
III. Bieżąca działalność 
• 6 marca 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne z Sołtysami gminy 

Bodzanów. 
• 9 marca 2018 r. Gmina Bodzanów podpisała z Aesco Group Spółka z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, umowę o świadczenie usług audytorskich. 
Umowa została zawarta na czas określony, tj. od daty zawarcia do 31 
grudnia 2019 r. przy wynagrodzeniu 1 000,00 zł brutto za każdy miesiąc 
obowiązywania umowy. Zleceniobiorca będzie świadczył usługi w 
szczególności dotyczące implementacji audytu wewnętrznego w zakresie 
ustawowym, zapoznania się z procesami ryzyka w Jednostce, 
identyfikacji istotnych ryzyk, przeglądu lub zaproponowania procedur 
oraz rocznego planu pracy audytu. Obowiązek przeprowadzenia w 
Urzędzie Gminy procedur audytu wewnętrznego wynika z zapisów Działu 
VI ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie 
audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 506). Zgodnie z zapisami art. 274 ust. 3 ustawy 
„Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu 

terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu 

terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i 

rozchodów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł”. 

• 1 kwietnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy. Zmiana ta dotyczy podwyższenia minimalnego 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które dla osób z tytułem 
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magistra z przygotowaniem pedagogicznym,  kształtuje się  następująco 
dla poszczególnych stopni awansu zawodowego: 
- nauczyciel stażysta – 2417,00 zł (co stanowi wzrost o 123,00 zł), 
- nauczyciel kontraktowy – 2487,00 zł (co stanowi wzrost o 126,00 zł), 
- nauczyciela mianowanego – 2824,00 zł (co stanowi wzrost o 143,00 zł), 
- nauczyciela dyplomowanego – 3317,00 zł (co stanowi wzrost o 168,00 
zł). 

• 5 kwietnia uczestniczyłem w apelu z okazji Światowego Dnia Autyzmu 
zorganizowanym przez Zespół Placówek Oświatowych w Bodzanowie 
oraz Publiczne Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w 
Bodzanowie. 

• 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 na wniosek dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Janiny Jóźwiak w Cieślach złożyła wniosek o udzielnie 
wsparcia na ten cel. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego wynosi 
14 000,00 zł, natomiast zapewniona  kwota wkładu własnego to 
3500,00 zł. W ramach przypomnienia organ prowadzący szkołę może 
otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do 
poszczególnych szkół. I tak w  ubiegłym roku z w/w wsparcia 
finansowego skorzystały szkoły podstawowe w Bodzanowie i w Nowym 
Miszewie. 

• 13 kwietnia 2018 roku Komisja ds. weryfikacji wniosków i podziału 
środków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
dokonała podziału środków za I półrocze 2018 r. na dofinansowanie form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty 
Nauczyciela w jednostkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Bodzanów. Do Urzędu Gminy wpłynęły 
w wyznaczonym terminie 4 wnioski. Komisja przyznała dofinansowanie 
zgodnie z przyjętymi zasadami konstruowania rocznych planów 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Bodzanów oraz szczegółowymi kryteriami i 
trybem przyznawania dofinansowania (Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Nr 9/03 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 14.02.2003 r.). Łączna wysokość 
przyznanej kwoty to: 1900,00 zł.  

• 18, 19 i 20 kwietnia br. odbyły się egzaminy gimnazjalne, podczas 
których upoważnieni przedstawiciele organu prowadzącego szkoły pełnili 
funkcje obserwatorów zewnętrznych sprawdzających prawidłowość 
przebiegu egzaminu.  
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• 9 kwietnia Przedszkole Samorządowe w Bodzanowie odwiedził Teatr 
„Maska” z Krakowa. Przedstawienie „Na tropie afery, gdzie podziały się 
litery” skierowane było do wszystkich dzieci przedszkolnych.  

• 12 kwietnia 2018 r. w Czytelni w Miszewie odbył się 40 konkurs „Pięknie 
być człowiekiem”. W konkursie wzięło udział 45 dzieci ze Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych z Bodzanowa, Miszewa oraz Ciesiel.  
Laureaci wezmą udział w kolejnym etapie w Miejskim Domu Kultury w 
Płocku. 

• 12 kwietnia 2018 r. została wysłana skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2018 r. stwierdzające 
nieważność uchwały nr 275/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 
stycznia 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Bodzanów 
oraz nadania jej Statutu.  

• 12 października 2017 r. został naprawiony i uruchomiony stacjonarny 
agregat prądotwórczy firmy FOGO (typ F804S62) znajdujący się na 
terenie Urzędu Gminy w Bodzanowie. Do automatyki ww. agregatu 
zostało podłączone zasilanie serwerowni Urzędu Gminy, zapewniając 
ciągłą pracę (w przypadku braku energii elektrycznej) centrali 
telefonicznej oraz serwera z współpracującymi z nim urządzeniami sieci 
komputerowej i internetu. 6 kwietnia 2018 r. podłączono do automatyki 
agregatu zasilanie główne Urzędu Gminy w Bodzanowie zapewniając 
ciągłą pracę urzędu w przypadku przerwy w dostawie energii 
elektrycznej. 
 

GOSPODARKA KOMUNALNA 
Wodociągi i kanalizacja 

Trwają prace związane z wymianą pompy głębinowej w jednej z dwóch 
studni głębinowych na terenie stacji uzdatniania wody w Reczynie. W trakcie 
prac demontażowych okazało się, że oprócz  awarii pompy orurowanie studni 
jest wyeksploatowane i nie nadaje się do dalszego użytkowania. W tym celu  
zakupiliśmy rury grubościenne ocynkowane i dokonujemy wymiany rurociągu. 
Wszystkie prace wykonujemy we własnym zakresie. Po dokonaniu badań studni 
i potwierdzeniu  właściwej jakości wody do spożycia przez ludzi, studnia 
zostanie włączona do użytku. 
 Z uwagi na problemy z nie załączaniem się automatycznym agregatu 
prądotwórczego w stacji uzdatniania wody w Stanowie podczas przerw                        
w dostawie energii elektrycznej, dokonaliśmy zgłoszenia tej niesprawności 
serwisowi obsługującemu naszą stację.  

10.04.2018 r. pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej 
uczestniczyli w szkoleniu nt. opracowywania nowych regulaminów dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia                      
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27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 
2180) do 12 czerwca 2018 r. przedstawimy Radzie Gminy projekt regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  
Następnie nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od przekazania do 
analizy projektu regulaminu, Rada Gminy musi przekazać uchwałę 
zatwierdzającą regulamin do zaopiniowania organowi regulacyjnemu czyli 
Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
 Na bieżąco wykonywane są prace polegające na usuwaniu awarii sieci i 
przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Bodzanów.  
 W kwietniu br. dokonaliśmy odbioru skratek i osadów w oczyszczalniach 
ścieków z terenu Gminy Bodzanów w ramach obowiązującej umowy z firmą 
Ziemia Polska z Ożarowa Mazowieckiego. 
 W ostatnim tygodniu marca br. dokonaliśmy czyszczenia pompowni 
pośredniej w oczyszczalni ścieków w Bodzanowie oraz w Nowym Miszewie. 
Ponownie pompy w oczyszczalni w Bodzanowie były zanieczyszczone 
materiałami tekstylnymi wrzuconymi do kanalizacji. 
 Zgodnie z zapisami pozwolenia wodnoprawnego dokonywane są 
comiesięczne pobory ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni 
ścieków w Bodzanowie przez Laboratorium Labotest z Torunia. Oczekujemy na 
wyniki. 

Dążąc do osiągnięcia niezależności od przerw w dostawach energii 
elektrycznej, zdemontowaliśmy agregaty prądotwórcze z wież 
teleinformatycznych w Gąsewie i Reczynie. I po naprawie agregatów 
 zamontowaliśmy jeden  w SUW Reczyn oraz jesteśmy w trakcie montażu 
drugiego agregatu prądotwórczego w SUW Leksyn. Pozwoli to na 
zabezpieczenie ciągłości pracy stacji  w sytuacjach kryzysowych.  
 

Utrzymanie czystości i porządku 
Po sporządzeniu rocznego sprawozdania oraz dokonaniu corocznej 

analizy z zakresu stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Bodzanów za 2017 rok wynika, że:            
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła wyniósł - 40,49%; a minimalny poziom, który 
powinien być osiągnięty przez Gminy w 2017 roku zgodnie  z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. wynosił 20%, 
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych wyniósł - 100%;  a minimalny poziom, który 
powinien być osiągnięty przez Gminy w 2017  roku zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.  wynosił 45%, 
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania wyniósł - 28,35%; a dopuszczalny poziom, który 
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Gminy mogły osiągnąć w 2017 r. zgodnie z Ministra Środowiska z dnia 25 maja 
2012 r. wynosił 45%.  
W marcu br. wobec osób, które nie uiszczają opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wysłanych zostało blisko 200 upomnień wzywających 
do uregulowania zaległości.  

Gospodarka mieszkaniowa 
Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we 

wtorek 17 kwietnia br. dokonaliśmy rozbiórki budynku komunalnego w 
Bodzanowie.  
Przygotowujemy się do rozbiórki budynku po byłej szkole w Białobrzegach, 
gdzie Gmina Bodzanów jest właścicielem jednego z lokali.  
Aktualnie rozpoczynać będziemy odnowienie  lokalu gminnego w Chodkowie 
przy ulicy Górnej po zmarłym lokatorze. 
Zawarliśmy nowe umowy na dostawę energii elektrycznej do budynku po byłej 
szkole w Łętowie.  

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. 
Wymieniliśmy kolejne tabliczki z nazwami ulic. Sprawdzamy stan mostów po 
zimie i dokonujemy ich naprawy. W maju planujemy przeprowadzenie 
okresowego rocznego przeglądu obiektów mostowych. 
Wykonujemy przeglądy stanu nawierzchni dróg utwardzonych, który po zimie 
znacznie się pogorszył. Rozpoczynamy również naprawę ubytków w drogach. 
Przygotowujemy place zabaw do okresowego przeglądu ich stanu technicznego. 
Place te wymagają drobnych prac naprawczych tj. malowania drewnianych 
elementów wyposażenia, uzupełnienia piasku w strefach bezpieczeństwa. 
Wymienimy również piasek w piaskownicach na placu zabaw za pomnikiem w 
Chodkowie Działkach, do których zakupiliśmy atestowany piasek. 

Fundusz sołecki 
  Zgodnie ze złożonymi wnioskami zakupiliśmy komplet rur 
przepustowych  oraz  betonowych ścianek oporowych przepustów drogowych. 
Wykonaliśmy również specyfikację do wszczęcia postępowania na budowę                         
i remonty chodników przy drogach gminnych w miejscowościach: Bodzanów, 
Chodkowo Działki i Nowe Miszewo. Planujemy wykonanie tych zadań do 
końca września br. 
Aktualnie opracowujemy  dane do realizacji kolejnych zadań wykonywanych w 
ramach funduszu soleckiego 2018, w tym głównie lamp solarnych. 
Po okresie zimowym po wyrównania dróg gruntowych, przystąpimy do ich 
utwardzana zgodnie ze złożonymi wnioskami sołeckimi.   
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Bezpieczeństwo i OSP 
Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego na zakup 
sprzętu i umundurowania dla 3 jednostek OSP z terenu Gminy. W przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku każda z tych jednostek otrzyma 5 000,00 zł 
dotacji celowej.  
12 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Gminy odbyło się walne zebranie 
sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Bodzanowie.  
W zebraniu oprócz druhów uczestniczył także przedstawiciel Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku mł. bryg. Rafał Szrajber. 
Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania za rok ubiegły oraz plany 
pracy na rok bieżący. Zarządowi Oddziału Gminnego zostało udzielone 
absolutorium za rok sprawozdawczy. 

Inne 
W kwietniu br. zakupiliśmy nową zagęszczarkę do gruntu marki HONDA 
BULLY 90 HP za kwotę 4 824,99zł brutto. Wyeksploatowaną zagęszczarkę ze 
względu na zły stan techniczny wybrakowaliśmy.   
Rozpoczęta została procedura sprzedaży autobusu marki Jelcz oraz agregatu 
prądotwórczego trójfazowego zdemontowanego w trakcie modernizacji z SUW 
w Stanowie. Do przeprowadzenia przetargu została wybrana Komisja, która 
przeprowadzi sprzedaż wymienionego majątku. Rzeczoznawca wycenił autobus 
na kwotę 18 600,00 zł netto, natomiast agregat na kwotę 3 658,54 zł netto.  
Środki ze sprzedaży zostaną wykorzystane do dalszej modernizacji parku 
maszynowego Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

 

        /-/ Jerzy Staniszewski  

       WÓJT GMINY BODZANÓW 

 


