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

bieżącej działalności, za okres od 20 kwietnia do 30 maja 2018 r. 
 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy.  
 
Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Gminy zostały przedłożone Wojewodzie 
Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia oraz według właściwości do 
RIO w Płocku i 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 223/XXXVI/2017 Rady Gminy Bodzanów  

z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji, 

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzanów w 2018 r., 

- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Bodzanów na lata 2016 – 2023. 

 
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  
 

II. Sposób prowadzenia inwestycji. 

 

z zakresu infrastruktury drogowej:  
• podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na 

realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej: dr 290220W – Stanowo – 
dr 290219W w m. Stanowo” w ramach dotacji z zakresu budowy i 
modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Szacunkowa wartość 
zadania to kwota ponad 1 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 100 tys. zł. 

• 28.05.2018 r. dokonano odbioru pierwszego etapu zadania pn „Przebudowa 
dróg gminnych na terenie gminy Bodzanów: Wykowo-Białobrzegi i droga nr 
290201W odcinek Białobrzegi - droga krajowa nr 62” , polegającego na 
ułożeniu podbudowy z kruszywa łamanego na ponad 2 km odcinku od 
Wykowa do ul. Spacerowej oraz utwardzenie poboczy ulicy Białobrzeskiej na 
długości 1,4km. Wykonawcą zadania była Firma Roboty Ziemne i Drogowe 
Andrzej Kryjak z siedzibą w Stanowie. 

• Kończą się prace związane z układaniem płyt w Białobrzegach, dzięki 
gospodarskiemu podejściu płyty zdjęte w jednej części miejscowości służyć 
będą dalej jej mieszkańcom. Płyty udało się ułożyć na odcinku 300 m                          
w kierunku Kępy Polskiej. 

• oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu złożonego wniosku na 
dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy 
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Bodzanów: Wykowo-Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi - 
droga krajowa nr 62” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej. Szacunkowa wartość inwestycji to kwota rzędu 3 345 357, 89 zł, z 
czego dofinansowanie to wartość 1 933 486 zł. 

• Prowadzone są roboty drogowe na zadaniach: „Przebudowa drogi gminnej w 
m. Cieśle (dz.339) i „Przebudowa drogi gminnej w m. Reczyn” w części 
obejmującej utwardzenie kruszywem kamiennym pasa drogowego wraz z 
poboczami. Wykonawca przedmiotu zamówienia jest Firma  Roboty Ziemne i 
Drogowe Andrzej Kryjak z siedzibą w Stanowie. Łączny koszt zadań wynosi 
385 617 zł. Planowany termin zakończenia robót – 30.06.2018 r. 

• Przygotowano dokumenty do składania ofert na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla zadań: 
- „Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej realizacji Bodzanów – 
Krawieczyn wraz z zagospodarowanie terenu przyległego”, 
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Pepłowo (dz. 125 i 137)”, 
- „Przebudowa drogi gminnej nr 290212W w m. Mąkolin Kolonia”. 
 

z zakresu gospodarski wodno-ściekowej: 
• postępują roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. 

Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki. Wykonano  2 915 mb kolektora 
głównego wraz z przyłączami co stanowi ponad 20% całego zadania. 

• W chwili obecnej trwają prace geodezyjne na terenie oczyszczalni ścieków w 
Bodzanowie, firma planuje rozpocząć prace budowlane w czerwcu br. 
z zakresu obiektów użyteczności publicznej: 
• uzyskano dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

Mazowsze 2018 na realizację dwóch zadań tj. remont dachu na świetlic 
wiejskiej w Mąkolinie oraz wykonanie oświetlenia i monitoringu parku w 
Nowy Miszewie; Każde z zadań otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 tys. 
zł. 

• w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o 
charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – 
Edycja  2018” w dalszym ciągu oczekujemy na ocenę wniosku o 
dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości 
Nowe Miszewo” 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. 

• Oczekujemy na wyniki konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski -  
„Mazowieckie Strażnice OSP -2018” dla zadania „Remont budynku strażnicy 
OSP Kanigowo” w zakresie wymiany dachu. Szacunkowy koszt inwestycji to 
kwota 53 217zł, z czego dofinansowanie to kwota 50 tys. zł. 
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• Przygotowywane są dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie 
zadania „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Bodzanów” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020, z działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. 
Uczestnictwo w projekcie zadeklarowało 31 osób z naszej gminy. 
Wykonawcą dokumentów aplikacyjnych jest Firma Neoenergetyka z 
Warszawy.  

• Ogłoszony został termin naboru wniosków od 22 czerwca do 21 sierpnia - w 
ramach operacji Kształtowanie przestrzeni publicznej objętego PROW 2014-
2020 dla zadań: „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Nowe 
Miszewo - ul. Pałacowa” oraz .„Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kępa 
Polska”, do którego gmina Bodzanów będzie aplikować o środki.  
 
III. Bieżąca działalność. 

- 3 maja – jak co roku obchodziliśmy uroczystość rocznicową z okazji 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą 
w Kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Bodzanowie.  
Następnie uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Bodzanowie oraz 
Publicznego Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie 
przedstawili występ  literacko  – muzyczny o tematyce patriotycznej. 
Po zakończeniu uroczystości w kościele, poczty sztandarowe, przedstawiciele 
samorządu Gminy Bodzanów, a także reprezentacje: Ochotniczych Straży 
Pożarnych, placówek oświatowych oraz stowarzyszeń z terenu gminy 
Bodzanów, harcerze i mieszkańcy udali się przed pomnik Niepodległości, gdzie 
złożono wiązanki i zapalono znicze. 
 
- 11 maja br. odbyłem spotkanie informacyjne z sołtysami Gminy Bodzanów.  

- 15 maja br. upłynął termin wpłaty II raty podatku rolnego i od nieruchomości, 
łącznie wpłynęło 497 731,66 zł  

- 16 maja br. wziąłem udział Zgromadzeniu Mazowieckiej Agencji 
Energetycznej, której gmina Bodzanów jest członkiem.   

- Do 25 maja br. organ prowadzący, którym jest Wójt Gminy Bodzanów 
zatwierdził dostarczone przez Dyrektorów szkół arkusze organizacji roku 
szkolnego 2018/2019. 
 
- Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 
marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w 
podręczniki, materiały edukacyjne i  materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z 
2018 r., poz. 655) Gmina Bodzanów złożyła wniosek o udzielenie w/w dotacji 
na łączną kwotę: 78 177,16 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 na 
wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janiny Jóźwiak w Cieślach złożyła 
wniosek o udzielnie wsparcia na ten cel dla w/w szkoły. Wnioskowana kwota 
wsparcia finansowego wynosi: 14 000,00 zł, natomiast kwota 
wkładu własnego wynosi: 3500,00 zł.    
 

- Trwają prace nad ukończeniem monografii historycznej „Dzieje Bodzanowa                     
i okolic”, której wydanie było zapowiadane w związku z obchodami 100 – lecia 
odzyskania niepodległości.  

- W przetargu ustnym nieograniczonym 11 maja br. sprzedaliśmy działkę 76/6 o 
pow. 0,51 ha w Chodkowie z przeznaczeniem pod myjnię samoobsługową za 
kwotę 115 000,00 zł. netto (brutto 141 450,00zł.). 
 
- W przetargu ustnym ograniczonym 11 maja br. sprzedaliśmy kompleks działek 
po dawnej żwirowni w Wiciejewie o łącznej powierzchni 2,16 ha (działka 71, 72 
i 74) za cenę 37 000,00 zł. (brutto = netto). 
 
- Po raz kolejny Samorząd Gminy Bodzanów został dostrzeżony i uhonorowany 
za swoje działania na rzecz społeczności lokalnej oraz kultywowanie wartości 
samorządowych. Zostałem po raz trzeci  zaproszony do Pałacu Prezydenckiego 
na uroczystości związane z obchodzonym Dniem Samorządu Terytorialnego. 
Jest to wielki zaszczyt oraz wyróżnienie dla naszej gminy, że  otrzymaliśmy 
zaproszenie na tak ważne wydarzenie. Podczas spotkania 25 maja br. Prezydent 
Andrzej Duda powiedział: Służba społeczeństwu to istota samorządu; trzeba 

mieć powołanie do tej służby, ale trzeba mieć też odwagę. 
 
- Od 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

Wypełniając obowiązki nałożone na Gminę Bodzanów, w urzędzie prowadzone 
są następujące rejestry:  
- rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,  
- rejestr umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,  
- rejestr naruszeń ochrony danych osobowych, 
- ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w 
urzędzie.  
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Ponadto zaktualizowano Politykę Bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy 
Bodzanów oraz Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi oraz 
opracowano procedurę zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych 
organowi nadzorczemu oraz procedurę zawiadamiania osoby, której dane 
dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych.  

Wypełniony został również obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 
RODO - klauzule informacyjne zbiorów danych osobowych przetwarzanych w 
Urzędzie Gminy Bodzanów zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji 
Publicznej.  

Zgodnie z przeprowadzoną analizą w zakresie obowiązku wyznaczenia 
Inspektora Ochrony Danych - powołany został również IOD.  

- 25 maja br. Zespół Kontroli z Regionalnej Izby Obrachunkowej rozpoczął 
czynności kontroli kompleksowej  gospodarki finansowej gminy Bodzanów, 
która godnie z art. 7 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, 
przeprowadzana jest co najmniej raz na cztery lata, ostatnia taka kontrola w 
urzędzie gminy była w 2014 roku.  
  
Ramowy zakres kontroli obejmował będzie: 
- ustalenia ogólno organizacyjne 
- księgowość i sprawozdawczość, 
- budżet j. s. t. 
- gospodarka mieniem  
- rozliczenie j. s. t . z jednostkami organizacyjnymi. 

 
GOSPODARKA KOMUNALNA 

Wodociągi i kanalizacja 
W odniesieniu do poprzedniego sprawozdania informuję, że po otrzymaniu 

wyników z przeprowadzonych badań jakości wody (pod względem. 
mikrobiologicznym), pobranej ze studni głębinowej nr 1a (teren stacji 
uzdatniania wody w Reczynie) potwierdzających właściwą jakość wody do 
spożycia przez ludzi, studnia została włączona do użytku. Aktualnie wszystkie 
studnie w trzech SUW są eksploatowane.  

W nawiązaniu do problemów związanych z załączaniem się 
automatycznym agregatu prądotwórczego w stacji uzdatniania wody w Stanowie 
podczas przerw w dostawie energii elektrycznej, dokonaliśmy przeglądu ww. 
agregatu oraz wymiany UPS-a odpowiedzialnego za awaryjne załączanie 
agregatu (koszt 2952,00 zł/brutto).   

W związku z awarią sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowe Miszewo 
w ul. Południowej wykonano na nasze zlecenie usługę udrożnienia oraz 
wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej sprzętem specjalistycznym  na odcinku ul. 
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Południowej do skrzyżowania ulic Długiej, Łącznej i Kwiatowej. Koszt usługi 
567,00 zł/brutto.     

W kwietniu br. przekazaliśmy skratki i osady z oczyszczalni ścieków   z 
terenu Gminy Bodzanów w ramach obowiązującej umowy z firmą Ziemia 
Polska  z Ożarowa Mazowieckiego.  

W związku z trudnościami w procesie obróbki osadów ściekowych w 
oczyszczalni  w Bodzanowie, pomimo maksymalnego wykorzystania urządzeń 
do odwadniania osadów, zmuszeni zostaliśmy do przekazania po raz kolejny, 
celem dalszego zagospodarowania, płynnego osadu do firmy Ziemia Polska Sp. 
z o.o.   
Zgodnie z zapisami pozwoleń wodnoprawnych Laboratorium Labotest z 
Torunia dokonało poboru ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni 
ścieków w Bodzanowie i Nowym Miszewie. Oczekujemy na wyniki.  
 Na bieżąco wykonywane są prace polegające na usuwaniu awarii na sieci                          
i przyłączach wodociągowych oraz przyłączach kanalizacyjnych na terenie 
Gminy Bodzanów.  

Utrzymanie czystości i porządku 
Z końcem maja 2018 r. kończy się umowa z firmą Remondis na realizację 

usługi pn. ,,Odbiór niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych 
z terenu Gminy Bodzanów w związku z utrzymaniem czystości i porządku''. 
Zakres umowy obejmował odbiór odpadów z targowisk, budynku Urzędu 
Gminy oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków z terenu Gminy 
Bodzanów. W związku z powyższym dokonaliśmy rozeznania cenowego na 
świadczenie ww. usługi w okresie  od 01.06.2018 r. do 31.12.2018 r.  
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma SUEZ na kwotę 14 799,00 zł. 
 Na bieżąco prowadzona jest zbiórka i wywóz nieczystości porzuconych w 
przydrożnych rowach, na przystankach autobusowych i podległych terenach na 
obszarze całej Gminy.  

Fundusz Sołecki 
 Wyłoniono wykonawcę na usługę montażu przepustów drogowych. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Usługi Transportowo-Sprzętowe Robert 
Celmer” za kwotę 9 500,00 zł. Przepusty zostaną zamontowane w 
miejscowościach:  Gąsewo, Mąkolin Kolonia, Miszewo Murowane, Pepłowo i 
Kłaczkowo  
 Firma „Eko-Solary Ireneusz Jóźwik” złożyła najkorzystniejszą ofertę: 
37 794,00 za zakup i montaż lamp solarnych, lampy zostały zamontowane w 
miejscowościach: Gąsewo, Niesłuchowo, Stanowo, Nowe Kanigowo, Leksyn i 
Archutowo 
 W ramach realizacji zadań z FS dokonano utwardzenia dróg kruszywem 
betonowym oraz mieszanką żwirową w miejscowości Parkoczewo (ok. 300m) 
oraz Cieśle (ok. 50m) 
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 Kontynuowane jest postępowanie administracyjne dotyczące budowy i 
remontów chodników przy drogach gminnych  mające na celu wyłonienie 
wykonawcy.  
 Został wyłoniony wykonawca usługi kruszenia betonu w ilości ok. 1500 
ton – został nim „FEL-CAR Rafał Feliniak” z siedzibą w Gąbinie. 
 Firma „PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski” dostarczyła pierwszą partię 
masy asfaltowej w ilości 5 ton z przewidywanych 26 ton. Rozpoczynamy 
uzupełnianie ubytków w masie asfaltowej dróg gminnych. 
 Po pozytywnym przeglądzie technicznym zamontowanych elementów 
wyposażenia placu zabaw, zakupionych w ramach funduszu sołeckiego w m. 
Kępa Polska   plac zabaw  został przekazany do użytkowania. 

Gospodarka Mieszkaniowa 
W związku z koniecznością rozbiórki budynku po byłej szkole w Białobrzegach, 
gdzie Gmina Bodzanów jest właścicielem jednego z lokali, przygotowane 
zostało porozumienie zgodnie, z którym Gmina jest odpowiedzialna za 
demontaż i utylizację eternitu mieszczącego się na dachu w/w budynku. 
Natomiast pozostali właściciele dokonają rozbiórki i uporządkują teren. Prace 
zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego muszą zostać 
ukończone do 31.08.2018 r. 
Odnowiliśmy  lokal gminny w Chodkowie przy ulicy Górnej, w którym 
zamieszkał nowy lokator z w/w budynku  w Białobrzegach. 
Remontowany jest kolejny lokal w budynku komunalnym w Mąkolinie 38.        
Lokal ten jest przeznaczony dla drugiej osoby mieszkającej dotychczas w 
rozebranym budynku  
Odnowione zostały elementy placów zabaw w Bodzanowie i Nowym Miszewie 
oraz wymieniony piasek w piaskownicach na placu zabaw w Bodzanowie.        
W najbliższym czasie wykonywane będą okresowe przeglądy techniczne tych 
placów. 

DROGI 
Na bieżąco prowadzimy prace polegające na porządkowaniu rowów          

z odpadów komunalnych oraz dokonujemy przycinki traw i  gałęzi 
przydrożnych krzewów i drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na terenie całej Gminy. 
Rozpoczęliśmy również naprawę ubytków w drogach.  
Przygotowywana jest dokumentacja na zakup znaków i tabliczek z  nazwami 
ulic. Do końca czerwca br. planujemy na drogach wprowadzenie oznakowania 
wynikającego z zatwierdzonych w 2017 r. organizacji ruchu.  
W przygotowaniu jest również projekt czasowej organizacji ruchu na IV Bieg 
Bodzanowski w dniu 15 sierpnia br. 
Zakupiliśmy 14 koszy w celu ustawienia ich przy wiatach przystankowych. 
Odkupiliśmy od MPK w Płocku osiem używanych wiat przystankowych, które 
po remoncie i odnowieniu zostaną ustawione przy drogach na terenie gminy. 
Cena za jedną wiatę wyniosła 200,00zł netto. 
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Bezpieczeństwo i OSP 
24 maja 2018 r. przeprowadzono wspólnie z Państwowym Gospodarstwem 

Wodnym Wody Polskie kontrolę techniczną zapory dolinowej na rzece 
Mołtawie w miejscowości Stanowo po czym podniesiono stan wody w zalewie. 
Kontrola stanu technicznego została oceniona pozytywnie.  

Wykonano prace polegające  na uprzątnięciu  nieczystości w zbiorniku 
przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy, a także druhów 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Kanigowa i Kępy Polskiej. Łącznie ze 
zbiornika usunięto około 10 m3 nieczystości.  

14 maja 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
przeprowadziło kontrolę stanu technicznego obwałowań, zlokalizowanych 
między innymi na terenie Gminy Bodzanów w takich miejscach jak Wał Doliny 
Białobrzegi, Wał Doliny Kępa Polska-Czerwonka oraz przegroda dolinowa 
zbiornika Stanowo. Podczas kontroli obecny był także przedstawiciel Gminy 
Bodzanów oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Warszawie. Oczekujemy na  protokoły stwierdzające obecny stan obwałowań. 

Pozostałe 
18 maja 2018 roku dokonano otwarcia ofert przetargowych na zakup 

agregatu prądotwórczego marki Frenstat oraz autobusu Jelcz L90 M/S, będących 
własnością Gminy Bodzanów. Na agregat prądotwórczy wpłynęły dwie oferty. 
Agregat został sprzedany oferentowi, który złożył korzystniejszą ofertę za kwotę 
5000,00 brutto.  

 Na zakup autobusu wpłynęła jedna oferta, w której proponowana kwota 
zakupu była znacznie mniejsza od ceny wywoławczej. W związku z czym 
zdecydowano o ponownym rozpoczęciu procedury przetargowej na sprzedaż 
tego pojazdu.  
 

     /-/ Jerzy Staniszewski  
       WÓJT GMINY BODZANÓW  
 

 

 


