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

bieżącej działalności, za okres od 30 maja 29 czerwca 2018r. 
 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy.  
 
Uchwały podjęte na XLVI 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, 

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

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bodzanów, 

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z budżetu Gminy Bodzanów, 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bodzanów,  

- w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału Powiatu  Płockiego na 

okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Płocku,  

- w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Bodzanów, 

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Bodzanów 

zabudowanej działki w miejscowości Chodkowo-Działki (obręb geodezyjny 

Chodkowo) o nr ewidencji geodezyjnej 53/8, gm. Bodzanów. 

 

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  
 

II. Sposób prowadzenia inwestycji 
z zakresu infrastruktury drogowej:  
•  ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „Przebudowa 

drogi gminnej: dr 290220W – Stanowo – dr 290219W w m. Stanowo” 
dofinansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego, wartość 
dofinansowania 100 tyś zł. Prace zgodnie z założeniem wykonawca będzie 
musiał wykonać do końca października br. Termin składania ofert upływa                      
4 lipca 2018 r. 
 

• w okresie sprawozdawczym zakończono roboty drogowe na zadaniach: 
„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bodzanów: Wykowo-
Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi - droga krajowa nr 62”,  
„Przebudowa drogi gminnej w m. Cieśle (dz.339) i „Przebudowa drogi 
gminnej w m. Reczyn” obejmujące utwardzenie kruszywem kamiennym pasa 
drogowego wraz z poboczami. Wykonawcą robót była Firma Roboty Ziemne 
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i Drogowe Andrzej Kryjak z siedzibą w Stanowie. Łączna długość 
wykonanych dróg to 4,117 km oraz 1, 4 km utwardzonych poboczy. 

 

• wysłano projekt porozumienia do Starostwa Powiatowego w Płocku na 
dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Szkolnej w Nowym Miszewie.  
Powiat Płocki planuje rozpocząć realizację zadania w okresie wakacyjnym. 
 

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

Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki. Wybudowano sieć kanalizacyjną 
w ulicach: Sierakowskiego, Kołłątaja, Polna, Długa, Wiosenna. Prace 
prowadzone są również w ulicach Głowackiego i Miodowej. 

• trwają także pracy związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w 
Bodzanowie, obecnie firma wykonuje zbiornik osadu czynnego. 

•  firma zajmująca się opracowaniem projektu modernizacji stacji uzdatniania 
wody w Reczynie przedstawiła koncepcję rozbudowy obiektu. Obecnie 
dokumentacja jest weryfikowana i analizowana przez Wydział Gospodarki 
Komunalnej. 

• Wojewoda Mazowiecki udzielił swoją decyzją pozwolenie na budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w drodze krajowej nr 62. Niniejszy projekt jest częścią 
dokumentacji zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Białobrzegi, Borowice i Nowe 
Miszewo. Pozostała część opracowania oczekuje zatwierdzenia i udzielenia 
pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe w Płocku. 
 

z zakresu obiektów użyteczności publicznej: 
• uzyskano dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

Mazowsze 2018 dla zadań wpisanych do realizacji w budżecie gminy, dla 
sołectwa Mąkolin na remont dachu na świetlicy wiejskiej oraz sołectwa Nowe 
Miszewo na wykonanie oświetlenia i monitoringu w parku. Każde z zadań 
otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł. 
Dla ww. zadań opracowywana jest dokumentacja projektowa. 

• podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na remont budynku strażnicy 
OSP Kanigowo” w zakresie wymiany dachu w ramach programu 
„Mazowieckie Strażnice OSP -2018”. Uzyskano dofinansowanie o wartości 
23 217 zł. 

• 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. 

• 14 czerwca 2018 r. Wojewoda Mazowiecki opublikował listę wniosków 
wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach „Rządowego 
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Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej  Infrastruktury Drogowej” 
Treść komunikatu: 
„Informuję, że zgodnie z zasadami  Rządowego Programu na rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej  Infrastruktury 
Drogowej, łączna kwota wnioskowanej dotacji zadań umieszczonych na liście 
wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania nie może przekroczyć 
150% alokacji. Powyższe oznacza, że lista nie zawiera wszystkich wniosków, 
które spełniły wymogi formalne, a jedynie te wybrane do realizacji  z 
uwzględnieniem realizowanych przez nie Priorytetów Programu, wskaźników 
oraz potrzeb i stopnia przygotowania inwestycji do realizacji. W przypadku 
niespełnienia przez zgłoszone do dofinansowania zdania wymogów 
formalnych, Wnioskodawcy każdorazowo byli pisemnie informowani o 
przyczynach ich odrzucenia.” 

Wobec powyższego wniosek Gminy Bodzanów na budowę drogi w 
miejscowości Białobrzegi przeszedł pozytywnie ocenę formalną, ale nie 
został wybrany do realizacji. 

 
z zakresu oświaty: 

 
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i młodzieży  na nowy 

rok szkolny 2018-2019. 
 

z zakresu gospodarki nieruchomościami  

• 15.06. br. odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 256/1 
w miejscowości Reczyn, do przetargu przystąpiła firma WASZ-DACH 
Krzysztof Żmijewski Słupno, wartość nieruchomości brutto 596 304,00 zł. 
obecnie przygotowujemy dokumentację niezbędną do zawarcia aktu 
notarialnego.  
 

• 19.06. br. wysłano do Izb Rolniczych wniosek o wydanie opinii w zakresie 
wyłączenia z użytkowania rolnego gruntów rolnych klas I-III wchodzących w 
zakres opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego część obrębu geodezyjnego Borowice, po uzyskaniu opinii 
zostanie przekazany wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o 
wydanie stosownej decyzji administracyjnej w tej sprawie.  

 

• 19.06.br. wydano decyzję zatwierdzającą podział działki 118/1 w 
Białobrzegach z przeznaczeniem części gruntu na cele sołectwa – plac zabaw  
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III. Bieżąca działalność 

- W związku z tragicznym wypadkiem w dniu 18 czerwca 2018 r. i śmiercią 
dwóch kobiet, ogłosiłem żałobę na terenie gminy Bodzanów (zarządzenie nr 
63/2018 z 18 czerwca 2018 r.). Poszkodowanym uczestnikom wycieczki została 
zapewniona opieka psychologa i wsparcie organizacyjne ze strony Urzędu 
Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do pomocy włączyli się 
również księża proboszczowie: Tomasz Mazurowski i Roman Jankowski. 
Dzięki zaangażowaniu księdza kanonika Tomasza Mazurowskiego zostało 
odprawione nabożeństwo o szybki powrót do zdrowia osób poszkodowanych, a 
także spotkanie z Biskupem Płockim Piotrem Liberą.  
 
- 18 czerwca 2018 r. odbyłem spotkanie informacyjne z sołtysami gminy 
Bodzanów.  
 
- Zarządzeniem nr 62/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. ogłosiłem konkurs na 
kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janiny Jóźwiak w 
Cieślach. Przewidywany termin posiedzenia komisji konkursowej to 16 lipca 
2018 r.  
 
- Podpisana została umowa z Kuratorium Oświaty w Warszawie, na udzielenie 
dotacji dla Gminy Bodzanów – Szkoły Podstawowej w Cieślach, z 
przeznaczeniem na zakup aktywnej tablicy. Wysokość dotacji 14 000 zł, wkład 
własny 3500,00 zł  

- 13 i 14 czerwca br. została wydana żywność pozyskana z Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej. Dla 1103 osób  uprawnionych  wydano ok. 1,3 tony  
żywności.  

-  Wolontariusze z Centrum Wolontariatu przy GOPS świadczyli pracę 
wolontarystyczną podczas Jarmarku Norbertańskiego.  

- Trwają przygotowania do imprezy plenerowej promującej gminę Bodzanów, 
pn. Dni Gminy Bodzanów. W tym roku planujemy zorganizować te obchody w 
następującym schemacie:  
15 sierpnia  uroczystość patriotyczno-religijna, następnie IV Bieg Bodzanowski 
i III Bieg Krasnala.  
18 sierpnia – Piknik rodzinny w Nowym Miszewie, 
19  sierpnia – Dożynki Gminno-Parafialne.  
 
- Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do 31 
maja dokonali opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na łączną wartość - 25 491,05 zł.  Łącznie od 1 stycznia do 19 
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czerwca z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych wpłynęło - 87 350,45 zł.  

- Prowadzone jest 1 postępowanie administracyjne w sprawie wydania 2 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży.  

- 22 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2017/2018.   

- 23 czerwca w Cybulinie, na terenie zabudowań pofolwarcznych miała miejsce 
uroczystość poświęcenia odnowionej przez myśliwych z Koła Łowieckiego 
WISŁA, figury przydrożnej wzniesionej na cześć POWSTAŃCÓW 
STYCZNIOWYCH 1863 roku. Podczas wydarzenia pan Kazimierz Czajkowski 
- Członek Zarządu Koła zaprezentował krótki rys historyczny o Powstaniu 
Styczniowym i jego bohaterach. Na cokole figury ustawiono wizerunki: Matki 
Boskiej, św. Huberta, św. Antoniego i św. Michała Archanioła, osłonięte 
kopertowym daszkiem, na zwieńczeniu którego znajduje się niewielkich 
rozmiarów, dobrze zachowana chorągiew na krzyżu z datą 1864. W swojej  
wypowiedzi podkreśliłem znaczenie uroczystości wskazując, że odbywa się w 
roku jubileuszowym stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 155 
rocznicy wybuchu powstania. 

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe Kół Łowieckich WISŁA, 
DANIEL, KNIAŹ, członkowie Koła Łowieckiego św. HUBERTA, Wójt Gminy 
Bodzanów, dyrektor Muzeum Wisły w Wyszogrodzie, sołtysi i mieszkańcy 
gminy. Święcenia dokonał ks. kanonik Tomasz Mazurowski - proboszcz parafii 
p. w. WNMP w Bodzanowie. 

- W czerwcu 2018 r. zostały złożone dwa wnioski do Powiatowego Urzędu 
Pracy w Płocku na zorganizowanie robót publicznych oraz jeden wniosek na 
zorganizowanie stażu. 4 czerwca  2018 r. trzy osoby bezrobotne rozpoczęły 
pracę w ramach jednego z wniosków na roboty publiczne, na okres 5 miesięcy. 
Pozostałe dwa wnioski czekają na akceptację ze strony PUP, przy pozytywnej 
opinii zatrudnienie zdobędą kolejne cztery osoby bezrobotne z terenu naszej 
gminy.  

- 3 czerwca 2018 odbył się XIV Jarmark Norbertański w Bodzanowie, który jak 
zwykle przyciągnął mnóstwo osób. Wójt Gminy Bodzanów oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów dokonali uroczystego otwarcia. Nie 
zabrakło również Bodzana – legendarnego przedstawiciela pierwszych, 
średniowiecznych osiedleńców w gminie Bodzanów, który również witał gości. 
Jarmark obfitował w przepiękne stoiska z rękodziełem i pysznymi potrawami, 
dzieci bawiły się w dmuchanych zamkach i na zajęciach warsztatowych. Wśród 
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wykonawców znalazły się zespoły ludowe, cygańskie, coverowe i disco polo. 
Program zakończył teatr uliczny pokazem ognia. 

Koszty jakie poniosła Gmina Bodzanów to kwota  20885,75 zł, plus 
dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Płocku 5000,00 zł  
Koszty jakie poniosło Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie 
950,00zł 
Koszty z funduszu alkoholowego 1350,00 zł  
Środki  pozyskane przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne SOKÓŁ 
Bodzanów to 16 000,00 zł 
W sumie to kwota 44 185,75 zł  
 
- Gmina Bodzanów  jako organ prowadzący publiczne szkoły złożyła wniosek o 
dofinansowanie na realizację zadania obejmującego przygotowanie i 
przeprowadzenie  działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Wniosek został złożony do Wojewody 
Mazowieckiego, kwota dofinansowania 10000,00 zł, która przeznaczona będzie 
na organizację wieczoru patriotycznego w Publicznym Gimnazjum w Nowym 
Miszewie w dniu 9 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na nagłośnienie 
uroczystości, występ gościa wieczoru, stroje dla chóru szkolnego, dekorację. 
Planowanie rozstrzygnięcie konkursu I połowa września 2018 roku.  

 
GOSPODARKA KOMUNALNA 

W związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych 
potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, 
wystąpiłem z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego w sprawie powołania 
komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej,  w których wystąpiły szkody spowodowane przez 
niekorzystne zjawisko atmosferyczne. 
Zgłoszenia szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 
produkcji rolnej, na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w 
2018 roku, można dokonać w Urzędzie Gminy, (pokój nr 16, I piętro - Wydział 
Gospodarki Komunalnej). 
Termin składania wniosków upływa 4 lipca 2018 roku. 
Powołana została komisja w składzie: Jerzy Staniszewski, Radosław  Golat, 
Wincenty Borowski. 

Wodociągi i kanalizacja 
W maju br. w ramach monitoringu kontrolnego wykonywanego                                

w II kwartale 2018 roku zgodnie z harmonogramem uzgodnionym                               
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku, Laboratorium 
Labotest z Torunia dokonało poboru wody uzdatnionej ze stacji uzdatniania 
wody oraz punktów na przyporządkowanej sieci wodociągowej z terenu Gminy 
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Bodzanów. Z otrzymanych sprawozdań wynika, że badane parametry nie 
wykazują przekroczeń.   

W związku z panującą suszą i brakiem opadów atmosferycznych 
wystosowaliśmy apel do mieszkańców Gminy Bodzanów o oszczędne                          
i racjonalne gospodarowanie wodą.  Cytując zapisy wspomnianego apelu, 
pamiętajmy o tym, iż w pierwszej kolejności powinny być zaspakajane potrzeby 
ludności, ponieważ woda uzdatniona z wodociągu służy przede wszystkim do 
celów bytowych. W ostatnim okresie mieliśmy już kłopoty z dostarczeniem 
wody wszystkim odbiorcom pomimo wykorzystania pełnej mocy przerobowej 
urządzeń pracujących na stacjach uzdatniania wody.  Ostatnia przerwa                           
w dostawie wody  w dniach 09-10.06.2018 r. w godzinach wieczornych 
spowodowała również rozregulowanie zaworu redukcyjnego w miejscowości 
Borowice zainstalowanego na sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do 
mieszkańców miejscowości Białobrzegi. Pomimo wykonania przez nas 
wszystkich dostępnych i niezbędnych czynności mających na celu usprawnienie 
pracy zaworu zmuszeni byliśmy do wezwania serwisu. W ramach prac 
serwisowych dokonano sprawdzenia komory głównej zaworu oraz układu 
regulacji. Podczas przeglądu zaszła konieczność wymiany pilota oraz jednej                 
z rurek impulsowych. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych prac ponownie 
ustawiono właściwe parametry zaworu redukcyjnego. Koszt zlecenia usługi 
serwisowej wyniósł 2 720,00 zł/netto. 

Nawałnica, która 21.06.2018 r. nawiedziła naszą Gminę była przyczyną 
między innymi  przerw w dostawie prądu do wszystkich, naszych stacji 
uzdatniania wody. Jesteśmy przygotowani na taką sytuację dzięki temu, że 
zamontowaliśmy i uruchomiliśmy  agregaty prądotwórcze w SUW w Leksynie i 
Reczynie i wszyscy mieszkańcy Gminy zaopatrywani byli w wodę w czasie 
przerw dostaw prądu.  

W maju br. przekazaliśmy ustabilizowane komunalne osady ściekowe                   
z oczyszczalni ścieków w Bodzanowie w ramach obowiązującej umowy z firmą 
Ziemia Polska  z Ożarowa Mazowieckiego.  
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. 

Gospodarka Mieszkaniowa 
Zakończyliśmy prace remontowe lokalu w budynku komunalnym             

w Mąkolinie 38.   W lokalu tym  zamieszka osoba, mieszkająca dotychczas w 
Białobrzegach.  
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 W najbliższym czasie planujemy remont  kominów w budynku 
komunalnym w Mąkolinie 38, remont klatki schodowej w budynku 
komunalnym w Bodzanowie ul. Poniatowskiego 14 oraz remont dachu budynku 
w Chodkowie przy ul. Górnej 1.  
 Na wniosek Gminy oraz pozostałych współwłaścicieli budynku po byłej 
szkole w Białobrzegach, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku 
przedłużył czas rozbiórki w/w budynku do dnia 31.08.2018 r. Firma DACH – 
PLUS Włodzimierz Krawiec na nasze zlecenie, za kwotę 7.380,00zł brutto, 
dokonała   demontażu i utylizacji eternitu z dachu tego budynku. Dalsze prace 
rozbiórkowe wraz z uprzątnięciem terenu zobowiązali się wykonać pozostali 
współwłaściciele. 

Drogi 
W dalszym ciągu 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. 
Trwa inwentaryzacja uszkodzeń w nawierzchniach dróg utwardzonych w tzw. 
„taniej technologii”. Mniejsze ubytki są usuwane na bieżąco, natomiast naprawa 
większych ubytków, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, zostanie 
zlecona firmie wyłonionej w trakcie postępowania.   
 Zamówiliśmy tabliczki z nazwami ulic do miejscowości Białobrzegi.      
Do końca czerwca br. planujemy ich ustawienie. Wprowadzamy również nowe 
uzgodnione organizacje ruchu na terenie Gminy.  
W ostatnim czasie na zlecenie Gminy Bodzanów, Firma Usługowo  - 
Budowlana Bartłomiej Bolczak dostarczyła i zamontowała  drogowe bariery 
ochronne na jednej z dróg gminnych w miejscowości Białobrzegi. Łącznie 
zamontowano 70 m barier. Całkowity koszt zadania wyniósł 21.525,00 zł brutto. 
Aktualnie przygotowujemy do wprowadzenia kolejne organizacje ruchu na 
terenie Gminy. 
Trwają przygotowania do IV Biegu Bodzanowskiego, który odbędzie się 15 
sierpnia br., opracowywana jest niezbędna dokumentacja związana z jego 
organizacją.  

Utrzymanie czystości i porządku 
  W lipcu br. rusza kolejna tura wystawiania upomnień osobom 
uchylającym się od obowiązku uiszczania comiesięcznych opłat                                    
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Na bieżąco prowadzona jest zbiórka i wywóz nieczystości porzuconych                       
w przydrożnych rowach, na przystankach autobusowych i podległych terenach 
na obszarze całej Gminy.  
Informuję również, że 26 czerwca br. firma Remondis odmówiła nam 
wystawiania kontenera na odpady zielone, ustawionego od początku bieżącego 
sezonu letniego w miejscowości Białobrzegi. Kontener został wypożyczony 
przez firmę Remondis (do jedynej miejscowości w Gminie) bezpłatnie w 
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ramach przeprowadzonych przeze mnie negocjacji w oparciu o dotychczasową 
współpracę, oczywiście  w związku ze zgłaszanymi potrzebami mieszkańców. 
Nie mniej jednak warunek był jeden: kontener miał służyć tylko i wyłącznie na 
odpady zielone, co między innymi zostało uzgodnione z panem sołtysem 
miejscowości Białobrzegi, a kontener był odpowiednio opisany.  Niestety 
występowały  często problemy z utrzymaniem czystości wokół kontenera, a do 
kontenera były wyrzucane uszkodzone zabawki, papa, butelki, folie, itp. odpady. 
W związku z tym firma Remondis odmówiła nam tego przywileju.  

W dniu 26 czerwca br. sprawa również została przedstawiona Komisji Rozwoju 
i Działalności Gospodarczej, która nie wniosła sprzeciwu odnośnie decyzji o 
usunięciu kontenera. 
  
Biorąc pod uwagę powyższe przypominam, że na terenie Gminy Bodzanów 
funkcjonują Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych gdzie 
właściciele nieruchomości objęci system gospodarowania odpadami 
komunalnymi mogą bezpłatnie oddać również  odpady zielone.  

Poza tym odpady te comiesięcznie są odbierane przez firmę świadczącą usługi 
odbioru odpadów na terenie Gminy Bodzanów w workach koloru brązowego z 
napisem „BIO”. 

28 czerwca br. otrzymaliśmy informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej ws. złożonych wniosków o dofinansowanie w 
formie dotacji zadań z zakresu usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów 
zawierających azbest. 

W ramach wniosku złożonego w 2017 r. o dofinansowanie zadania pn. 
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Bodzanów z obszarów dotkniętych klęską noszących znamiona klęski 
żywiołowej w 2017 r.” Zarząd Funduszu zgodnie z podjętą uchwałą 15.06.2018 
r. przyznał Gminie Bodzanów dofinansowanie w formie dotacji  w wysokości 
do 9 000,00 zł.      

W oparciu o złożony w marcu br. wniosek o dofinansowanie zadania                           
pn.  „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Bodzanów” również 15.06.2018  r. Zarząd Funduszu w oparciu o podjętą 
uchwałę przyznał Gminie Bodzanów dofinansowanie w formie dotacji  do 
55 223,84 zł. 

W obu przypadkach przyznane wysokości dofinansowania w formie dotacji 
stanowią do 80 % kosztów kwalifikowanych. 

Ze uwagi na przedłożone w pismach szczegółowe wytyczne dot. podpisania 
umów o dotacje z WFOŚiGW rozpoczęto procedury mające na celu wyłonienie 
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wykonawcy prac dotyczących usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Bodzanów. 

Fundusz Sołecki 
Przepusty drogowe 
Wykonano montaż przepustów drogowych przez firmę - „Usługi Transportowo-
Sprzętowe Robert Celmer” za kwotę 9 500,00 zł. Przepusty zostały 
zamontowane w miejscowościach: Gąsewo, Mąkolin Kolonia, Miszewo 
Murowane, Pepłowo, Kłaczkowo. 
Lampy solarne 
Firma „Eko-Solary Ireneusz Jóźwik” dokonała montażu lamp solarnych w 
miejscowościach: Gąsewo, Niesłuchowo, Stanowo, Nowe Kanigowo, Leksyn, 
Archutowo. 
Utwardzenie dróg 
W ramach realizacji zadań dokonano utwardzenia dróg kruszywem betonowym 
oraz mieszanką żwirową w sołectwach Reczyn i Borowice (na odcinku łącznie 
ok. 1 km.) 
Sukcesywnie są zamawiane kolejne partie materiałów typu dolomit, masa 
asfaltowa z przeznaczeniem na utwardzenie i remonty kolejnych odcinków dróg 
w poszczególnych sołectwach. 
Kruszenie 
Zakończono proces kruszenia gruzu betonowego w ilości 1 500 ton za kwotę 
25 830,00 zł. 

Bezpieczeństwo i OSP 
21 czerwca br. przez teren Gminy przeszedł front burzowy z silnym 

wiatrem, który spowodował uszkodzenia głównie w infrastrukturze technicznej  
i drogowej. Skutkiem tego była nieprzejezdność na kilku odcinkach dróg  
z powodu leżących drzew i gałęzi, które były na bieżąco usuwane. Uszkodzenia 
wystąpiły również w sieci energetycznej przez co, dłuższy czas znaczny obszar 
Gminy był pozbawiony energii elektrycznej. W usuwaniu skutków zaistniałego 
zdarzenia brały udział Ochotnicze Straże Pożarne z Bodzanowa, Kanigowa, 
Mąkolina oraz Niesłuchowa, a także pracownicy Wydziału Gospodarki 
Komunalnej UG przy wykorzystaniu posiadanego sprzętu.  

W związku z prowadzonym programem pilotażowym przez Starostwo 
Powiatowe w Płocku mającym na celu wsparcie finansowe Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu powiatu płockiego złożone w kwietniu bieżącego roku 
wnioski o dofinansowanie dla trzech OSP z Gminy Bodzanów zostały 
rozpatrzone pozytywnie. W najbliższym czasie Ochotnicze Straże Pożarne  
z Gromic, Niesłuchowa i Wiciejewa otrzymają z tego tytułu dofinansowanie  
w wysokości 5 000,00 zł na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania. 

16 czerwca w Niesłuchowie miała miejsce uroczystość z okazji 100-lecia 
powstania tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Obchody rozpoczęły się od 
mszy świętej w Kościele pw. św. Anny w Miszewie Murowanym. Następnie 



11 

 

Orkiestra Dęta OSP Rębowo, poczty sztandarowe i pododdziały uczestniczące  
w uroczystości przemaszerowały na plac przy strażnicy OSP w Niesłuchowie, 
gdzie zgodnie z ceremoniałem strażackim odbyła się dalsza część obchodów. 
Przedstawiono w nich historię powstania i działalności OSP w Niesłuchowie 
oraz odznaczono zasłużonych druhów. Sztandar jednostki został odznaczony 
Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP.  

Na okoliczność wypadku autokaru w Konstantynowie, prowadzone były 
działania polegające na współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za 
zarządzanie kryzysowe, które miały na celu koordynację niesienia pomocy 
poszkodowanym oraz ich rodzinom. Za co, w imieniu własnym, samorządu 
naszej gminy oraz poszkodowanych i ich rodzin przekazałem, na ręce 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza, wyrazy 
uznania i podziękowania dla wszystkich służb, za tak ogromne zaangażowanie 
w niesieniu pomocy.  
 

        Jerzy Staniszewski  
       WÓJT GMINY BODZANÓW  


