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Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów 
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz 
bieżącej działalności, za okres od 30 czerwca 2018 r. do 25 lipca 2018 r.  

 
I. Realizacja uchwał Rady Gminy.  

 
Uchwały podjęte na XLVII 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. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego  

za rok 2017, 

2. uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bodzanów 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017, 

3. uchwała w sprawie obniżenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy 

Bodzanów, 

4. uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bodzanów na lata 2018 -2033, 

5. uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 257/XLI/2017  

na rok 2018, 

6. uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Bodzanów na lata 2018 – 2020, 

7. uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Bodzanów. 

 

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  

II. Sposób prowadzenia inwestycji  
z zakresu infrastruktury drogowej:  
• „Przebudowa drogi gminnej: dr 290220W – Stanowo – dr 290219W w m. 

Stanowo” unieważniono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy 
zadania. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie 
przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta, przy czym cena oferty 
przekraczała środki finansowe jakie gmina posiada na to zadanie. 
Zadanie jest dofinansowywane ze środków budżetu Województwa 
Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. 

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

Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki. Do 12 lipca br. wykonano i 
zafakturowano 4.256 mb sieci Ø 200 i 226 mb przyłączy Ø 160. W chwili 
obecnej prowadzone są roboty w ulicach Głowackiego, Miodowej, 
Wyszogrodzkiej. 



2 

 

• Trwają także prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w 
Bodzanowie, zabetonowano zbiornik osadu, w trakcie przygotowań do 
betonowania jest reaktor biologiczny. 

• Wydział Gospodarki Komunalnej jako użytkownik SUW wniósł uwagi do 
koncepcji projektu rozbudowy stacji uzdatniania wody w Reczynie. 

• Oczekujemy na uprawomocnienie zgłoszenia robót budowlanych 
obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej w m. Białobrzegi, Borowice i 
Nowe Miszewo.    

• Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej dla 
zadania Projekt i budowa spinki sieci wodociągowej w m. Stanowo w drodze 

gminnej nr 290219W. Projekt obejmie odcinek sieci wodociągowej o 
długości około 500 mb, który połączy (zepnie) dwie nitki sieci zasilane ze 
stacji SUW w Stanowie. 

• 12 lipca 2018 roku o godzinie 16.00 odbyłem spotkanie z mieszkańcami 
Chodkowa Działek, tematem spotkania był stan dróg po realizacji kanalizacji. 
Przekazałem mieszkańcom, że zgodnie z podpisaną z konsorcjum umową 
firmy realizujące zadanie zobowiązane są do otworzenia dróg oraz 
utwardzenia ich kruszywem. Zgodnie z ustaleniami prace te mają wykonać w 
drogach gdzie już powstała sieć do 30 września br. Naturalną koleją rzeczy 
jest zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie środków na utwardzenie dróg 
w Chodkowie i Chodkowie Działkach. Należy tu podkreślić, iż od ponad 10 
lat brak działania zmierzającego do wykonania kanalizacji blokował 
możliwość wykonania dróg oraz chodników na terenie całej aglomeracji tj. 
Bodzanowa, Chodkowa i Chodkowa Działki.  

• Konsorcjum firm wykonujące kanalizację do 15 sierpnia 2018 roku  planuje 
zakończenie dwóch odcinków sieci zlokalizowanych w drogach powiatowych 
tj. ul. Wyszogrodzka i Głowackiego oraz odtworzyć ich nawierzchnię.     

 
z zakresu obiektów użyteczności publicznej: 
• Na podstawie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę zadania „Remont 

dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Mąkolin” - za kwotę brutto 
36 500 zł. Wykonawcą  jest  DACH-PLUS Włodzimierz Krawiec z siedzibą 
w Bodzanowie.  
Nadzór sprawować będzie firma BUD-JACK Jacek Kłudkowski za kwotę 
1 250zł. Zadanie jest dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 w wysokości 10 tys. zł. 

• Trwa przygotowanie dokumentacji na  wykonaniu oświetlenia i monitoringu 
w parku w Nowym Miszewie.  Projekt wykonuje firma Usługi Projektowe 
LUMEN inż. Franciszek Chojnacki z siedzibą w Sierpcu za kwotę ryczałtową 
7 995 zł. 
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Zadanie pn. „Wykonanie monitoringu w parku zieleni w m. Nowe 
Miszewo” otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł. z Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018. 

• Przygotowywane są dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie 
zadania: „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Nowe Miszewo - ul. 
Pałacowa” oraz .„Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kępa Polska” w 
ramach PROW 2014-2020. Termin składania wniosków zgodnie z warunkami 
programu wyznaczono na 21 sierpnia 2018 roku. 

• 2 lipca br. otrzymaliśmy informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznaniu dofinansowania 
na zadnie pn.: „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie 
nasadzeń na terenie Gminy Bodzanów – etap III”, w kwocie 91.000,00 zł  

 
• w wyniku rozstrzygniętego postępowania na wykonanie zadnia pn.: „Zabiegi 

pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Gminy 
Bodzanów – etap III” 18.07.2018 r. podpisałem umowę z firmą Zakład Usług 
Ogrodniczych ARBOR Marek Klikczyński. Wartość zadania to kwota 
108 864,00zł a termin realizacji 15.08.2018 r.   

 
z zakresu oświaty: 
• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i młodzieży  do 

szkół na terenie gminy Bodzanów w roku szkolnym 2018-2019. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Płocku S.A., za szacunkową kwotę 250 267,20 zł, przy 
uwzględnieniu ceny za 1 bilet miesięczny w wysokości 92,01 zł.  

 

z zakresu gospodarki nieruchomościami  

• 9 lipca br. Wysłano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  wniosek o 
wydanie opinii i zgody w zakresie wyłączenia z użytkowania rolnego gruntów 
rolnych klas I-III wchodzących w zakres opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego 
Borowice.  

• 17 lipca br. zawarto akt notarialny dotyczący sprzedaży działki o nr 76/6 w 
miejscowości Chodkowo Działki (obręb Chodkowo) z Marcinem Petera i 
Zenonem Petera reprezentującym Spółkę cywilną „PETER-GUM” z/s Stare 
Gulczewo. Wartość nieruchomości 115.000,00 zł netto (141. 450,00 zł brutto)  

• trwa przygotowanie dokumentów do zawarcia aktu notarialne na sprzedaży 
działki o nr 256/1 w miejscowości Reczyn z firmą WASZ-DACH Krzysztof 
Żmijewski Słupno. Wartość nieruchomości brutto 596 304,00 zł.  
 

III. Bieżąca działalność 
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- 6 lipca br. odbyłem spotkanie informacyjne z Sołtysami Gminy Bodzanów.  

- 16 lipca br. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w celu wyłonienia 
kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janiny Jóźwiak                  
w Cieślach. Komisja wyłoniła kandydata na to stanowisko – Pana Macieja 
Łukasiewicza. Konkurs został zatwierdzony i nowy dyrektor rozpocznie swoje 
urzędowanie z nowym rokiem szkolnym.  

- 14 lipca 2018 r. odbył się II Spływ Kajakowy KĘPIAK 2018. Patronat 
Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Płockiego oraz Wójt Gminy 
Bodzanów. Organizatorem spływu była Ochotnicza Straż Pożarna w Kępie 
Polskiej a współorganizatorami - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w 
Bodzanowie oraz Stowarzyszenie Klub Biegacza Sokół Bodzanów. Patronem 
medialnym wydarzenia został Tygodnik Płocki, e-Wyszogrod.pl oraz Portal 
Płock. 

Wydarzenie zostało zarejestrowane w programie „Niepodległa” na stronie 
www.niepodległa.gov.pl dla uczczenia przez Gminę Bodzanów 100-lecia 
odzyskania Niepodległości.  

Zwycięzcami tegorocznej II edycji  spływu kajakowego KĘPIAK 2018 zostali: 
I miejsce - Jarosław Lipczyński i Marek Kajs - Miszewo 
II miejsce - Stefan Michalski i Maciej Sobótka - Łomianki 
III miejsce - Kamil Laskowski i Paweł Marciniak - Kępa Polska 

Podczas zakończenia Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów Paweł Różański wręczyli puchary dla 
zwycięzców i najstarszego uczestnika oraz wręczyli pamiątkowe medale i 
dyplomy dla wszystkich uczestników.  

Trasa spływu składała się z II etapów.  
Etap I Modlin Twierdza –Czerwińsk–28, 3 km  
Etap II –Czerwińsk - Kępa Polska 28, 2 km 
Etap I + II –Modlin Twierdza –Czerwińsk –Kępa Polska–56, 5 km  z odcinkiem 
Wyszogród –Kępa Polska, jako wyścig uczestników. 
 
W punkcie kontrolnym w Czerwińsku, gdzie zakończył się I etap, czekał na 
uczestników spływu statek Turystycznej Żeglugi Wiślanej WODNIK pana 
Lecha Zycha, który zabrał na pokład uczestników rezygnujących z II etapu. 
Najbardziej wytrwali przepłynęli cały dystans liczący 56,5 km. Spływ trwał od 
godz. 8.00 do 17.00. Udział  zgłosiło 48 uczestników, z czego ostatecznie 
popłynęły 34 osoby. Na starcie stanęli uczestnicy z  Giżycka i Olsztyna 
(województwo warmińsko-mazurskie), Rudy Śląskiej, Warszawy, Łomianek, 
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Płocka, Bodzanowa, Kępy Polskiej, Gąsewa, Miszewa, Cybulina, Machcina w 
pow. płockim oraz para uczestników z Francji. 
 
Spływ Kajakowy został zorganizowany w ramach zadania „Spływ Kajakowy 
KĘPIAK 2018” dofinansowanego przez Powiat Płocki oraz zadania „Turystyka 
z biegiem Wisły” dofinansowanego przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego.  
 
- Zapraszam na Dni Gminy Bodzanów 15, 18, 19 sierpnia br. Proszę o udział 
pocztu sztandarowego Rady Gminy podczas mszy św. 15 i 19 sierpnia.  

 

GOSPODARKA KOMUNALNA  

Wodociągi i kanalizacja 
Egzekwując zapisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2180) do 12 czerwca 
2018 br. przedstawiliśmy Radzie Gminy projekt regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzanów. Przypominając zapisy 
ustawowe, Rada Gminy nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od 
przekazania do analizy projektu regulaminu, musi przekazać uchwałę 
zatwierdzającą regulamin do zaopiniowania organowi regulacyjnemu czyli 
Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Zleciliśmy wykonanie przeglądu gwarancyjnego sprężarek olejowych Atlas 
Copco biorących udział w procesie uzdatniania wody, usytuowanych w stacjach 
uzdatniania wody w Leksynie i Reczynie.  

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

W związku ze zgłaszaną awarią dmuchawy Ritschle DTA 140                             
w oczyszczalni ścieków w Bodzanowie dokonaliśmy zgłoszenia awarii do firmy 
Vacuum-Tech Spółka Cywilna z Włocławka.  
        W nawiązaniu do przeprowadzonego poboru ścieków z oczyszczalni 
ścieków z terenu Gminy Bodzanów informuję, że wyniki nie wykazują 
przekroczeń parametrów określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. 
Laboratorium Labotest z Torunia dokonało również poboru ścieków surowych                                    
i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Bodzanowie.  
 Na bieżąco wykonywane są prace polegające na usuwaniu awarii na sieci                              
i przyłączach wodociągowych oraz przyłączach kanalizacyjnych na terenie 
Gminy Bodzanów.  
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Utrzymanie czystości i porządku 

 
Powiadamiamy mieszkańców Gminy o mobilnej zbiórce odpadów 

wielkogabarytowych, która odbędzie się 31 sierpnia 2018 roku. Potrzebę 
odbioru należy zgłosić do Wydziału Gospodarki Komunalnej najpóźniej do dnia 
24.08.2018 r. Odbioru odpadów z przed posesji mieszkańców dokona Firma 
Remondis.  

Informacja na ten temat umieszczona jest również w harmonogramie 
wywozu odpadów komunalnych, który w grudniu 2017 r. został dostarczony 
wszystkim mieszkańcom przez firmę Remondis. Dodatkowo informacja 
o mobilnej zbiórce została przekazana sołtysom oraz umieszczona na stronie 
Urzędu Gminy. 

Na bieżąco prowadzone są prace porządkowe na przystankach 
autobusowych i podległych terenach na obszarze całej Gminy.  

Gospodarka Mieszkaniowa 
 

W lipcu br. podpisane zostały kolejne umowy najmu lokali w budynku 
komunalnym   w Mąkolinie 38 oraz w Bodzanowie przy ulicy Nadrzecznej.  
Przygotowujemy się do remontu  kominów w budynku komunalnym w 
Mąkolinie 38 oraz remontu dachu na budynku w Chodkowie przy ul. Górnej 1.  
 Do końca lipca br. zostaną wykonane okresowe przeglądy budowlane 
budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bodzanów.  

 
Drogi 

 
Prowadzimy prace polegające na porządkowaniu rowów z porzucanych 

odpadów komunalnych, wykaszamy trawy, podcinamy  gałęzie krzewów i 
drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie 
całej Gminy. 

Remontowane i odświeżane są również wiaty przystankowe 
zlokalizowane na terenie Gminy. W ostatnim czasie ustawiona została nowa 
wiata przystankowa w miejscowości Nowe Kanigowo.  

W związku z zakończoną inwentaryzacją uszkodzeń w nawierzchniach 
dróg utwardzonych, przygotowana została dokumentacja niezbędna                           
do przeprowadzenia procedury przetargowej.  

W ostatnim czasie na terenie miejscowości Białobrzegi ustawione zostały 
tabliczki z nazwami ulic. W odpowiedzi na prośbę mieszkańców planujemy 
także zamontowanie na tym terenie znaków ograniczających prędkość. Prace 
zostaną zrealizowane do końca lipca br.  
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W związku z planowanym na 15 sierpnia br. IV Biegiem Bodzanowskim 
złożyliśmy do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Płocku 
dokumentację związaną ze zmianą organizacji ruchu na ulicach objętych 
imprezą. 

 
Fundusz Sołecki 

 
Utwardzenie dróg 
W ramach realizacji zadań dokonano utwardzenia dróg mieszanką żwirową w 
miejscowości Miszewo Murowane, ul. Łamana na odcinku ok. 500m. 
W ramach realizacji zadań dokonano utwardzenia dróg kruszywem betonowym 
w miejscowości Nowe Miszewo, ul. Zacisze na odcinku ok. 400m. Dokonano 
również montażu trzech przepustów drogowych wraz z udrożnieniem rowów na 
odcinku 100m.  
W ramach realizacji zadań dokonano utwardzenia dróg mieszanką żwirową oraz 
kruszywem betonowym w miejscowości Mąkolin Kolonia, na odcinku ok. 
150m. 
Sukcesywnie są zamawiane kolejne partie materiałów typu dolomit, masa 
asfaltowa z przeznaczeniem na utwardzenie i remonty kolejnych odcinków dróg 
w poszczególnych sołectwach. 
 
Chodniki 
Kontynuowane jest postępowanie dotyczące budowy i remontów chodników 
przy drogach gminnych, w ramach funduszu sołeckiego, mające na celu 
wyłonienie wykonawcy.  

Bezpieczeństwo i OSP 
 

19 lipca odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Bodzanowie. 
Tematyka skupiała się głównie na zbliżających się Dniach Gminy Bodzanów. 
Przedstawiono przed druhami zadania, z jakich muszą się wywiązać podczas 
Biegu Bodzanowskiego, Zawodów Strażackich oraz zabezpieczenia głównego 
dnia obchodów w dniu 19.08.2018 r. na boisku sportowym LKS Huragan.  

Złożony został wniosek o dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych ze 
środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości. Decyzją Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Gmina Bodzanów może 
wykorzystać maksymalnie 27 000,00 zł na dofinansowanie dla trzech jednostek 
OSP: Bodzanów, Kanigowo i Niesłuchowo. Jest to rodzaj dotacji celowej,  
w związku z czym można zakupić tylko sprzęt ratowniczy ujęty  
w harmonogramie. 

Podpisane zostały umowy na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych  
z terenu Gminy Bodzanów z pilotażowego programu Starostwa Powiatowego  
w Płocku. Dzięki temu OSP z Gromic, Niesłuchowa i Wiciejewa otrzymają po 
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5 000,00 zł dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego  
w działaniach ratowniczych oraz zakup umundurowania.  

 

        /-/Jerzy Staniszewski  

       WÓJT GMINY BODZANÓW  


