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Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów 
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz 
bieżącej działalności, za okres od 26 lipca 2018 r. do 14 września 2018 r.  

 
 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy.  
 
Uchwały podjęte na XLVIII 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bodzanów na lata 2018 -2033, 

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

na rok 2018, 

3. uchwała w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody                                

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzanów,  

4. uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nowym 

Miszewie,  

5. uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bodzanów,  

6. uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży     

i podawania napojów alkoholowych,  

7. uchwała w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki                       

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii przyjętego w Gminie Bodzanów na 2018 rok, 

8. uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia od Powiatu Płockiego 

na własność Gminy Bodzanów działek w obrębie geodezyjnym 

Białobrzegi  o nr ewidencji geodezyjnej 112/6, 550/2, 590/2, 614, 

698, 699, 700, 701/2, 708, 717/2, 761/2, 783/2 gm. Bodzanów, 

9. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej 

służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce o numerze 

ewidencyjnym 24/5 położonej w miejscowości Reczyn, gmina 

Bodzanów, stanowiącej własność Gminy Bodzanów,   

10. uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie. 

 

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  
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II. Sposób prowadzenia inwestycji  
 

z zakresu gospodarski wodno-ściekowej: 
• W ramach realizowanej inwestycji pn.: „Kompleksowe uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Bodzanów”, obejmującej 
"Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo-
Działki - etap II", odbyła się kontrola planowa ex-post postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. Przeprowadzono kontrolę procedur 
zawierania umów i ich zgodności m.in. z wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego. W 
przypadku naszej gminy zasadę konkurencyjności uznano za spełnioną i  nie 
stwierdzono naruszeń zasad określonych w powyższych wytycznych w 
zakresie kontroli procedur zawierania umów. 
 

• Trwają prace budowlane sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów, 
Chodkowo, Chodkowo Działki. Wykonano już ponad 7 km sieci głównej. 
Skanalizowano ulice: Długą, Topolową, Jabłoniową, Wschodnią, Lipową, 
Polną, Wiosenną, Wyszogrodzką, Miodową, Dąbrowskiego, Sierakowskiego, 
Głowackiego, Kilińskiego, Kołłątaja, Słoneczną, Piastową. Obecnie prace 
prowadzone są w centrum Bodzanowa przy pl. Kościuszki i ul. Kilińskiego.  
 

• Przystąpiliśmy do odtworzenia nawierzchni dróg po pracach kanalizacyjnych. 
Wykonano nawierzchnie asfaltowe na drogach powiatowych: Głowackiego i 
Wyszogrodzkiej. Na przełomie września i października zaplanowano 
odtworzenia dróg gruntowych. 
 

• Prowadzone są roboty budowlane rozbudowy oczyszczalni ścieków w 
Bodzanowie. Posadowiono i zabetonowano zbiornik osadu oraz reaktor 
biologiczny. Zostały napełnione wodą i obecnie trwają próby szczelności 
zbiorników.  

 
z zakresu infrastruktury drogowej:  
• 6.08.br ponownie wszczęto postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego na wybór wykonawcy „Przebudowy drogi gminnej: dr 
290220W – Stanowo – dr 290219W w m. Stanowo”. Wpłynęły 2 oferty. 
Obecnie trwają prace komisji przetargowej. 
 

• 7.09.br. unieważniono postępowanie o wyłonienie wykonawcy na 
opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla „Budowy wraz z 
rozbudową drogi gminnej relacji Bodzanów – Krawieczyn wraz z 
zagospodarowaniem terenu przyległego”.  
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• Z uwagi na brak możliwości dofinansowania „Budowy i przebudowy dróg 
gminnych na terenie gminy Bodzanów: Wykowo-Białobrzegi i droga nr 
290201W odcinek Białobrzegi - droga krajowa nr 62” ze środków rządowego 
programu budowy dróg przygotowaliśmy dokumentację drogi do złożenia 
wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Termin składania 
zgodnie z warunkami programu wyznaczono do 17 października 2018 roku. 
 

z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej: 
• 13.08.br. podpisaliśmy umowę z firmą Herkules Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

z Chrzanowa - wykonawcą robót polegających na zagospodarowaniu parku w 
centrum miejscowości Nowe Miszewo. Wartość prac to 42 890,00 zł, z czego 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach Programu 
Otwarte Strefy Aktywności OSA 2018 wynosi 21 905 zł. Realizacja robót do 
28.09.2018 r. 

 
• 27.08 br. podpisaliśmy umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację "Zabiegów pielęgnacyjnych 
drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Gminy Bodzanów – etap 
III". Projekt obejmuje nasadzenia w parku w Chodkowie i pielęgnacji 
zadrzewień przy szkole podstawowej w Cieślach. Wartość inwestycji to 
108 864,00 zł. brutto, z czego dofinansowanie wynosi 86 884,36 zł. (co 
stanowi 79,81 % wartości prac).Wykonawcą robót jest Zakład Usług 
Ogrodniczych ARBOR Marek Klikczyński z Płocka. 
 

• 4.09.br podpisałem akt notarialny z p. Ewą Owczarzak w sprawie zakupu 
działek 118/17, 118/18, 118/19 o łącznej pow. 0,0987 ha, w m. Białobrzegi, z 
przeznaczeniem na realizacje celu publicznego – m.in. placu zabaw; 

 
• 7.09.br. wpłynęło potwierdzenie przyjęcia bez uwag zgłoszenie robót 

budowlanych w celu wykonania oświetlenia i monitoringu w parku w Nowym 
Miszewie. Trwa przygotowywanie dokumentów do wyłonienia wykonawcy 
robót. Inwestycja jest dofinansowana z Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 w kwocie 10 tys. zł. 

 

z zakresu obiektów użyteczności publicznej: 
• wykonane zostały roboty budowlane na zadaniu „Remont dachu na budynku 

świetlicy wiejskiej w m. Mąkolin”. Całkowita wartość robót wraz z nadzorem 
wynosi 37 750,00 zł. 
 

•  trwa przygotowanie dokumentacji do zapytania ofertowego w celu 
wyłonienia wykonawcy dla inwestycji pn.: „Remont budynku strażnicy OSP 
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Kanigowo”. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu 
„Mazowieckie Strażnice OSP - 2018” w kwocie 23 217,00 zł. 
 

• rozpoczęła się procedura audytowa realizowanej w Partnerstwie 
ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego inwestycji pn.: „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku 
Gmin Regionu Płockiego” (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bodzanowie) 
prowadzona przez Ministerstwo Finansów. 
 

• trwa przygotowanie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku pompowni wody 
w m. Bodzanów.” 

 

III. Bieżąca działalność  
- Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku - 
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. 
Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzono 
na dzień 21 października 2018 roku.  

16 sierpnia 2018 r. podano do publicznej wiadomości wykaz miejsc 
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.  Ponadto zgodnie z 
kalendarzem wyborczym w dniu 22 sierpnia 2018 r. podano do publicznej 
wiadomości w formie obwieszczenia informację o okręgach wyborczych, ich 
granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej.  

Postanowieniem nr 191/2018 z dnia 10 września 2018 r. Komisarz Wyborczy w 
Płocku I  powołał Gminną Komisję Wyborczą w Bodzanowie w składzie:  
Karolina Krystyna Bukowicka zam. Białobrzegi, Urszula Zofia Cebula zam. 
Bodzanów, Izabela Chmura zam. Bodzanów, Jolanta Fabisiak zam. Chodkowo, 
Andrzej Grzelak zam. Reczyn, Paulina Anna Janowska zam. Wiciejewo, Ewa 
Jarzyńska zam. Garwacz, Magdalena Lewandowska zam. Chodkowo-Działki, 
Monika Rybicka zam. Płock. Pierwsze posiedzenie GKW w Bodzanowie odbyło 
się w dniu 11 września 2018 r.  

- 15, 18 i 19 sierpnia 2018 roku odbyła się coroczna impreza plenerowa pn. Dni 
Gminy Bodzanów, nad którą patronat honorowy objął Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik. Każdy dzień miał innych charakter: 

15 sierpnia 2018 r. był pierwszym dniem  DNI GMINY BODZANÓW 2018, 
który  rozpoczął się uroczystą Mszą św. z udziałem pocztów sztandarowych, 
mieszkańców Gminy, zaproszonych gości oraz przedstawicieli władz 
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samorządowych, przedstawicieli stowarzyszenia  GRH Patria Polonia w Płocku, 
strażaków jednostek OSP z terenu gminy Bodzanów, harcerzy, mieszkańców i 
gości. Po mszy nastąpił przemarsz przed Pomnik Niepodległości w Bodzanowie, 
gdzie odśpiewano Hymn Polski i złożono kwiaty w hołdzie bohaterom poległym 
w walkach o wolność naszej ojczyzny. 

Ten dzień to także wydarzenia sportowe: 

- III Bieg Krasnala na dystansie ok. 50 m. Projekt został dofinansowany przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

- IV Bieg Bodzanowski o Puchar Wójta Gminy Bodzanów -  projekt został 
zrealizowany w ramach Mazowieckiego Turnieju Miast i Gmin i uzyskał 
dofinansowanie Powiatu Płockiego. 

Na IV Bieg Bodzanowski zgłosili się biegacze z najdalszych zakątków Polski a 
także z zagranicy. Impreza zgromadziła ok. 500 osób. To wielkie sportowe 
święto biegaczy w Gminie Bodzanów, które na stałe wpisało się już w tradycję 
organizowania biegów. 

18 sierpnia 2018 r. rozpoczął się Gminnymi Zawodami Sportowo-
Pożarniczymi, które odbyły się  na boisku sportowym w Kępie Polskiej. 

W zawodach udział wzięło łącznie 14 drużyn: w tym 8 Męskich Drużyn 
Pożarniczych, 2 Kobiece Drużyny Pożarnicze, 2 Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze Chłopców oraz 1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt. 

Zawody były podzielone na dwie konkurencje, na które składały się bieg 
sztafetowy oraz ćwiczenie bojowe. Końcowy rezultat był sumą czasów 
uzyskanych w obydwu konkurencjach. 

W kategorii Męskich Drużyn Pożarniczych zwycięzcą tegorocznych zawodów 
została drużyna wystawiona przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Gromic. Kolejne miejsca zajęły drużyny z: OSP Kanigowo, OSP Niesłuchowo, 
OSP Bodzanów, OSP Mąkolin, OSP Wiciejewo, OSP Reczyn, OSP Kępa 
Polska. 

W  kategorii Kobiecych Drużyn Pożarniczych zwyciężyła drużyna z OSP 
Kanigowo, drugie miejsce zajęła drużyna z Mąkolina. 

Najlepszą drużyną w kategorii młodzieżowej zostali chłopcy z OSP Mąkolin a 
drugie miejsce przypadło OSP Kanigowo. 

Natomiast najlepszą drużyną kobiet w kategorii młodzieżowej została drużyna 
OSP Kanigowo, która jako jedyna startowała w tej kategorii. 

Po zakończonych zawodach pożarniczych odbył się rajd rowerowy wzdłuż rzeki 
Wisła, uczestniczyło w nim 30 zawodników. Organizatorem rajdu rowerowego 
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było Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ,,SOKÓŁ’’ z Bodzanowa. Projekt 
został współfinansowany ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. 

Po zakończeniu rywalizacji strażaków i rowerzystów, w Nowym Miszewie 
rozpoczął się piknik rodzinny, podczas którego można było skorzystać z 
przygotowanych atrakcji: stoisk promocyjnych i gastronomicznych oraz zabaw 
dla dzieci.  W czasie pikniku wszyscy zebrani mogli podziwiać występy grupy 
tanecznej z Bodzanowa oraz grupy tanecznej seniorów z Miszewa, a po 
występach bawić się przy muzyce gwiazdy wieczoru RED QUEEN. 

Po występach zespołów odbyła się dyskoteka, którą  poprowadził  DJ ANDRE. 
Po jej zakończeniu zgromadzeni mogli uczestniczyć w seansie filmowym ,,Kino 
pod Chmurką – projekt realizowany przez Publiczną Bibliotekę w Bodzanowie i 
dofinansowany w ramach środków Działaj Lokalnie. 

19 sierpnia 2018 r. był trzecim dniem imprezy plenerowej promującej gminę 
Bodzanów i upłynął pod znakiem wielu atrakcji - rozrywki, muzyki zabawy i 
zmagań rekreacyjno-sportowych. Tego dnia odbyły się Dożynki Gminno-
Parafialne. 

Imprezami towarzyszącymi były zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży 
,,Pożegnanie lata” przy akwenie wodnym znajdującym się obok parku w 
Bodzanowie. Organizatorem zawodów wędkarskich było Koło Polskiego 
Związku Wędkarskiego nr  103 w Bodzanowie 

Także o godz. 7.30  ruszył rajd 4 x 4 z cyklu ,,Cudze Chwalicie…” podczas 
którego startowało 38 załóg w trzech kategoriach: TURYSTYK, WYCZYN 
oraz WYCZYN EXTRA. Natomiast od godziny 9.00 rozpoczęła się rywalizacja 
21 załóg w wyścigu WRAK RACE na specjalnie przygotowanym torze na 
działce przy ul. Czystej w Bodzanowie. 

O godzinie 12.00 na boisku sportowym LKS Huragan Bodzanów rozpoczęła się 
uroczysta msza św. polowa w intencji plonów. Po mszy świętej wszyscy zebrani 
mogli podziwiać występ orkiestry dętej z Drobina. 

Po oficjalnym otwarciu imprezyi powitaniu gości wszyscy zebrani uczestniczyli 
w obrzędzie dożynkowym i wspólnie dzielili się chlebem. Gościliśmy 
Marszałka Województwa Mazowieckiego,  Starostę Płockiego, radnych 
powiatowych, wójtów gmin sąsiednich, a w szczególności mieszkańców naszej 
gminy i całego powiatu płockiego.  

Po obrzędzie dzielenia się chlebem rozpoczęły się oficjalne obchody trzeciego 
Dnia Gminy Bodzanów. Wszyscy zebrani mogli podziwiać występy zespołów 
muzycznych i artystów: Kapeli Czerniakowskiej, Zespołu BABYLON, Arka 
Kopaczewskiego. Ogromną popularnością cieszył się występ gwiazdy wieczoru 
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– MARIO BISCHIN’A. Impreza zakończyła się dyskoteką prowadzoną przez 
Zespół EX BOLO/POSITIVE BAND. 

W trakcie imprezy zostały również wręczone puchary i nagrody w rywalizacji 
aut 4 x 4 ,,Cudze Chwalicie…” i załóg biorących udział w wyścigu WRAK 
RACE.  

Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych – gry i zabawy, zjeżdżalnie, trampoliny, 
kramiki z zabawkami, wesołe miasteczko i strefa gastronomiczna. 

Na terenie boiska sportowego LKS Huragan im. TG Sokół 1926 w Bodzanowie, 
można było  podziwiać barwne i suto zastawione stragany z sołectw Bodzanów, 
Chodkowo, Stanowo, Osmolinek, Nowe Miszewo, Pepłowo, Reczyn i Nowy 
Reczyn, Niesłuchowo, Kanigowo, Białobrzegi, Kłaczkowo, wspólny stragan 
sołectw: Leksyn, Gromice i Archutowo  oraz wspólny stragan sołectw Mąkolin, 
Mąkolin Kolonia, na których znajdowały się lokalne potrawy i wypieki, chętnie 
degustowane przez odwiedzających je gości. 

- 20 sierpnia 2018 r. rozpocząłem zebrania wiejskie w sprawie podziału środków 
funduszu sołeckiego na 2019 rok. 

- 24 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie komisji egzaminacyjnej dla 
nauczyciela ubiegającego się o uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.  

- 2 września 2018 r. delegacja wsi Gąsewo z wieńcem dożynkowym oraz 
przedstawiciele Rady Gminy Bodzanów, reprezentowali naszą gminę na XX 
Dożynkach Powiatu Płockiego w Gąbinie. Promocja Gminy Bodzanów została 
urozmaicona, poprzez wystawienie stoiska gastronomicznego naszych słynnych 
PIEROŻANEK, z lepiuchami bodzanowskimi. 

- 3 września br. uczestniczyłem  w inauguracji roku szkolnego 2018/2019. 
W dwóch szkołach nastąpiły zmiany na stanowiskach kierowniczych. Nowym 
Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Janiny Jóźwiak w Cieślach został Pan 
Maciej Łukasiewicz. Natomiast p.o. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. 
Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie, do czasu zakończenia  
funkcjonowania gimnazjum, została Pani Beata Chojnacka. 
 

- 7 września 2018 r. odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 90 – lecia Ligi 
Ochrony Przyrody w Powiecie Płockim. W uroczystości tej wziąłem udział wraz 
z członkami Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Gminie Bodzanów, gdzie 
podziękowałem za pracę z dziećmi i młodzieżą w zakresie edukacji ekologicznej 
i ochrony przyrody oraz współpracę z Urzędem Gminy w Bodzanowie na rzecz 
ochrony środowiska i wyróżniłem  następujących członków LOP Oddział w 
Bodzanowie: 
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- Panią Marzenę Janowską Prezesa Zarządu Oddziału LOP  w Bodzanowie oraz 
Opiekuna Koła LOP przy Szkole Podstawowej im. kpr. Feliksa Ignacego 
Grabowskiego w Bodzanowie; 
- Panią Beatę Chojnacką Wiceprezesa Zarządu Oddziału LOP  w Bodzanowie 
oraz Opiekuna Koła LOP przy Publicznym Gimnazjum im. Polskiej Organizacji 
Zbrojnej w Bodzanowie; 
- Panią Renatę Jóźwiak Skarbnika Zarządu Oddziału LOP w Bodzanowie. 
 
Koła Ligi Ochrony Przyrody działające na terenie naszej gminy, realizują wiele 
własnych autorskich programów i zachęcają do udziału w nich dzieci i młodzież 
uczęszczające do szkół z terenu gminy Bodzanów. Realizacja zadań statutowych 
LOP’u ma znaczący wpływ na rozwój, promocję i ochronę zasobów 
przyrodniczych Gminy Bodzanów i Powiatu Płockiego.  
 
- W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości, 8 września 2018 roku 
odbyło się Narodowe Czytanie Przedwiośnia, w scenerii ogrodu czytelni w 
Miszewie. Wspólna lektura przybliżyła nam sytuację społeczną sprzed wieku. 
Tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja 
czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. Wybrane fragmenty utworu 
przeczytali mieszkańcy naszej gminy. Uroczystość uświetniły utwory muzyczne 
z filmów kina polskiego okresu przedwojennego.  
 
- Działania wakacyjne w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie: 
miłośnicy sportu, pasjonaci wycieczek, mali artyści, młodzi tancerze, odkrywcy 
i poszukiwacze przygód, każdy znalazł coś dla siebie w czasie wakacji w 
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie.  

Okres letni rozpoczął się wspólną zabawą podczas Pikniku w parku nad stawem. 
Były gry, zabawy, sportowe konkurencje i grill. W ramach współpracy z 
Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie przez okres dwóch miesięcy  
zorganizowaliśmy szereg zajęć:  plastyczne, techniczne,  warsztaty ceramiczne, 
scrapbookingu oraz muzyczne. Prowadzone były również zajęcia kulinarne                  
z „Bodzanowskimi Pierożankami”. Nie zabrakło również sportu i zajęć 
tanecznych. Cyklicznie prowadzone były warsztaty Jumping Fitness, 
cheerleaderek oraz zajęcia ruchowe.  Jak corocznie prowadzone były również 
zajęcia w Wiejskim Centrum Tradycji i Kultury w Gąsewie. 

Dla miłośników podróżowania Gminne Centrum Kultury i Sportu 
zorganizowało wycieczkę integracyjną do Jastrzębiej Góry. W ramach 
trzydniowego pobytu uczestnicy mieli możliwość zwiedzania nadmorskich 
miejscowości i korzystania z pięknej plaży. Wiele dzieci i młodzieży 
skorzystało również z wyjazdów na basen „Podolanka” oraz na pływalnie w 
hotelu „Czardasz”. Odkrywaliśmy Wioskę Afrykańską w Sobanicach, tajniki 
powstawania słodkości w Manufakturze Czekolady. Odwiedziliśmy Płocki 
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Ogród Zoologiczny oraz radio RPL.FM. Korzystaliśmy również z uroków 
naszej gminy gdzie odwiedziliśmy malowniczą Kępę Polską. Atrakcjom nie 
było końca: rejsy statkiem, pływanie motorówką, gry, konkursy i zabawy, a na 
koniec ognisko.  

Przez cały okres wakacyjny kontynuowaliśmy zajęcia „Koła Młodego 
Fotografa” podczas, których dzieci wykonywały prace plastyczne oraz zdjęcia 
charakterystycznych miejsc w Gminie Bodzanów. Podsumowaniem będzie 
wydanie kalendarza na rok 2019 oraz wystawa prac wykonanych podczas zajęć.  

- Tegoroczne święto plonów - Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji 
Płockiej i Powiatu Sierpeckiego odbędą się 16 września 2018 roku na terenie 
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Będą to Dożynki Województwa 
Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Powiatu Sierpeckiego. Uroczystość obok 
charakteru religijnego będzie obfitowała w liczne atrakcje dające możliwość 
świętowania i zabawy. 

- Zapraszam państwa na uroczystość rocznicową, związaną z upamiętnieniem 
patronów Szkół w Bodzanowie, tj. kaprala Ignacego Feliksa Grabowskiego                     
i Polską Organizację Zbrojną. Obchody odbędą się 18 września o godz. 19.00                    
i będą połączone z poświęceniem sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego 
SOKÓŁ 1926, w programie: msza św., poświęcenie sztandaru, wbicie gwoździ, 
przekazanie sztandaru Stowarzyszeniu SOKÓŁ z Bodzanowa, apel poległych. 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

Wodociągi i kanalizacja 

8 sierpnia br. przekazaliśmy zatwierdzony na  poprzedniej sesji, przez 
Radę Gminy Bodzanów projekt Regulaminu dostarczania wody  i 
odprowadzania ścieków, organowi regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie celem dalszego opiniowania. Oczekujemy na decyzję. 
 W ramach monitoringu przeglądowego służby Państwowej Powiatowej 
Inspekcji Sanitarnej dokonały poboru próbek wody z sieci wodociągowej 
przyporządkowanej poszczególnym stacjom uzdatniania wody z terenu Gminy 
Bodzanów.  Zgodnie z otrzymaną informacją pobrane próbki wody nie 
wykazały przekroczeń badanych parametrów. 

W stacjach uzdatniania wody w Leksynie i Reczynie zleciliśmy 
wykonanie corocznych prac serwisowych polegających na sprawdzeniu oraz 
wymianie materiałów eksploatacyjnych w sprężarkach olejowych Atlas 
Copcobiorących udział w procesie uzdatniania wody. Koszt wykonania 
przeglądu wyniósł 5.731,80 zł brutto.  
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W lipcu br. przekazaliśmy ustabilizowane komunalne osady ściekowe z 
oczyszczalni ścieków w Bodzanowie w ramach obowiązującej umowy z firmą 
Ziemia Polska z Ożarowa Mazowieckiego.  
Dokonaliśmy również poboru ścieków z oczyszczalni ścieków  w Bodzanowie, 
wyniki badań nie wykazały przekroczeń parametrów określonych w pozwoleniu 
wodnoprawnym.  

Na bieżąco wykonywane są prace polegające na usuwaniu awarii 
hydrantów oraz sieci i przyłączach wodociągowych jak również przyłączy 
kanalizacyjnych na terenie Gminy Bodzanów. 

Utrzymanie czystości i porządku 
 W sierpniu przeprowadzona została bezpłatna mobilna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych. Mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia i wystawienia 
odpadów  przed posesję. Ilość osób od których były odbierane odpady była na 
tyle duża (121 osób), że zbiórka przeciągnęła się z jednego do dwóch dni.   

We wrześniu po raz kolejny zorganizowana zostanie na terenie Gminy 
Akcja Sprzątania Świata, która będzie przebiegała w tym roku pod hasłem 
„Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. Celem tegorocznej edycji jest 
wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na 
lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz 
poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także 
ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% 
recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z 
gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020.   
 Niepokojącą sprawą są w dalszym ciągu zaległości w opłatach z tytułu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzimy prace nad aktualizacją 
stanu zaległości. Jesienią po raz kolejny w tym roku, zostaną wystawione 
upomnienia do mieszkańców, którzy uchylają się od obowiązku 
systematycznego uiszczania opłat za odpady. 

Jesteśmy w trakcie zapisywania mieszkańców Gminy na listę dotyczącą 
mobilnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbierane 
będą: zużyty sprzęt RTV i AGD (telewizory, pralki, lodówki, sprzęt 
komputerowy, itp.).                      
Odpady te mieszkańcy będą mieli możliwość oddać nieodpłatnie, wystawiając je 
w dniu zbiórki przed posesje, które odbierze firma Loveko Sp. z o.o. O terminie 
zapisów na listę  i odbioru odpadów będziemy informować sołtysów oraz 
zamieścimy informację na stronie internetowej. 
 W związku z informacją przekazaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzyskanym dofinansowaniu 
zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 
przekazaliśmy niezbędne dokumenty, które warunkują podpisanie umowy. 
W ramach złożonego wniosku w trybie zwykłym pn. „Usunięcie i 
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bodzanów w 
2018 roku” dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowanych i jest to 
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kwota 55 223,84 zł, natomiast w ramach trybu nadzwyczajnego wniosku pn. 
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Bodzanów z obszarów dotkniętych klęską noszących znamiona klęski 
żywiołowej w 2017 roku” dofinansowanie wynosi 100% kosztów 
kwalifikowanych i jest to kwota 9 000,00zł.  
Ze względu na wymogi stawiane przez WFOŚiGW w lipcu  przeprowadziliśmy 
zapytanie ofertowe i dokonaliśmy wyboru wykonawcy prac polegających na 
demontażu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Najkorzystniejszą była 
oferta firmy „Środowisko i Innowacje” Spółka z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 
Warszawa, z którą współpracowaliśmy już w latach poprzednich.  
W oparciu o podpisaną umowę koszt wykonania usług z ww. zakresu wyniósł 
75.462,38 zł/brutto co w rozbiciu na tryby przedstawia się w następująco: 
- tryb zwykły – 69.338,78 zł/brutto (eternit do demontażu 3,181 Mg oraz eternit 
już zdemontowany przeznaczony tylko do odebrania i unieszkodliwienia  
198,819 Mg), 
- tryb nadzwyczajny – 6.123,60 zł/brutto (eternit zdemontowany przeznaczony 
do odebrania i unieszkodliwienia 18 Mg). 
W celu zabezpieczenia wykonania przedmiotu umowy z wykonawcą prac 
przeprowadzono również, zapytanie ofertowe dotyczące wyboru inspektora 
nadzoru. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Remontowo – Budowlana 
„JAR-CEZ” Jarosław Sobczak Płock na kwotę 2.263,87 zł/brutto. 
Obecnie trwają prace demontażowe, jak również odbiór eternitu już 
zdemontowanego, który został zgłoszony do Urzędu Gminy w Bodzanowie 
przez właścicieli nieruchomości. Termin wykonania zadania to 19.10.2018 r.     
 

Gospodarka mieszkaniowa 
 

W sierpniu  wykonaliśmy okresowe przeglądy budowlane budynków 
komunalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Bodzanów oraz wież 
teletechnicznych w miejscowościach Chodkowo i Reczyn. Przeglądy wykonała 
firma JAR-CEZ z Płocka. Koszt wykonani przeglądów wyniósł 5 904,00 zł 
brutto. 

 Do końca września br. zostaną wykonane okresowe przeglądy 
przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością 
Gminy Bodzanów. Przeglądy wykonywać będzie Spółdzielnia Usług 
Kominiarskich w Płocku.  Koszt wykonania przeglądów to ok. 2000 zł brutto 

W zawiązku z bardzo złym stanem technicznym konieczna jest wymiana 
4 okien na klatce schodowej w budynku komunalnym w Bodzanowie przy ul. 
Poniatowskiego 14 oraz przy ulicy Nadrzecznej. Koszt zakupu to 2 194,75 zł 
brutto.  

W sierpniu wykonaliśmy konserwację i zabezpieczenie dachu przed 
przeciekaniem w budynku przy ul. Górnej 1. 
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 Do końca września br. musi zostać wykonany remont  kominów w 
budynku komunalnym w Mąkolinie 38, zgodnie z zaleceniami kominiarzy.  
 Zgodnie z opinią kominiarską zakupiliśmy i zamontowaliśmy kuchnię z 
wężownicą do lokalu w Mąkolinie 38. Kuchnia ta będzie ogrzewała dwa lokale.  
 Przygotowaliśmy i przekazaliśmy do dalszego procedowania 
dokumentację konieczną do przeprowadzenia postępowania na zakup opałów na 
sezon grzewczy 2018/2019 dla Urzędu Gminy Bodzanów i jednostek 
podległych. 

Utrzymanie dróg 
Nieprzerwanie 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. Na odcinku 600 mb oczyściliśmy 
przydrożne rowy  i przepusty (fundusz sołecki) w Gąsewie oraz na odcinku 
ok.500 mb  przydrożne rowy  i przepusty (fundusz sołecki) w Mąkolinie 
Kolonii. 
Planujemy wykonywać takie prace na terenie całej Gminy. 

Remontujemy i odświeżamy  wiaty przystankowe zlokalizowane na 
terenie Gminy. W najbliższym czasie ustawiona zostanie nowa wiata 
przystankowa w miejscowości Cybulin. Planujemy ustawić  odnowione wiaty w 
miejscowościach : Borowice i Chodkowo Działki. 
W dalszym ciągu naprawiamy ubytki w nawierzchniach dróg utwardzonych. 
Dotychczas zużyliśmy w tym celu około 15 ton mieszanki asfaltowej. W 
związku z fatalnym i ciągle pogarszającym się stanem dróg wykonanych w 
technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową zmuszeni 
zostaliśmy do skorzystania z usług firmy zewnętrznej, która wykona do  28 
września br. naprawy odcinków dróg najbardziej zniszczonych. Naprawy  
docelowo będą wykonane z kruszywa naturalnego typu dolomit frakcji 0-31,5 
mm.    Do napraw przewidziane zostały odcinki dróg m.in. w Nowym Miszewie, 
Miszewie Murowanym, Mąkolinie, Ramutówku, łącznie 3100 metrów 
kwadratowych.     

Do końca września planujemy zamontowanie na terenie miejscowości 
Białobrzegi znaków ograniczających prędkość, zgodnie z prośbą mieszkańców.  

Przygotowujemy dokumentację niezbędną do przeprowadzenia zapytania 
na zakup znaków drogowych zgodnie z projektami organizacji ruchu, które 
musimy wprowadzić do końca grudnia. 

Wykonane zostały okresowe przeglądy obiektów mostowych na terenie 
Gminy Bodzanów. Koszt wykonania przeglądów wyniósł 3 444,00 zł brutto. 

Do końca września br. planujemy wykonać odwodnienie na ulicy Łącznej 
w Nowym Miszewie, w związku z licznymi prośbami mieszkańców, których 
nieruchomości są zalewane podczas obfitych opadów deszczu. 
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Fundusz Sołecki 

W ramach realizacji zadań dokonano utwardzenia dróg: 
• mieszanką żwirową oraz kruszywem betonowym w miejscowości 

Leksyn na odcinku ok. 200m. 
• mieszanką żwirową oraz kruszywem betonowym w miejscowości 

Wiciejewo na odcinku ok. 400m. 
• kruszywem betonowym oraz kruszywem naturalnym – dolomit w 

miejscowości Chodkowo na odcinku ok. 250m. 
• mieszanką żwirową oraz kruszywem betonowym w miejscowości 

Cybulin na odcinku ok. 300m. 
• kruszywem naturalnym – dolomit w miejscowości Kępa Polska na 

odcinku ok. 350m. 
• mieszanką żwirową oraz kruszywem betonowym w miejscowości 

Pepłowo na odcinku ok. 250m.  
• kruszywem betonowym, przykryciem mieszanką żwirową, w 

miejscowości Kanigowo na odcinku ok. 800m.  
 

Sukcesywnie dostarczane są kolejne partie materiałów typu dolomit, kruszywo 
betonowe, mieszanka żwirowa, mieszanka asfaltowa z przeznaczeniem na 
utwardzenie i remonty kolejnych odcinków dróg w poszczególnych sołectwach. 

Firma Mar-Bruk Marek Bauman do 29.09.2018 r. wykona zadania pn. 
„Remont chodników przy drodze gminnej w m. Bodzanów.”, „Dokończenie 
budowy rozpoczętego chodnika na ul. Polnej”  

Zakupiono działkę z przeznaczeniem na potrzeby Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Białobrzegach. 

Zakupiono garaż o wymiarach 3x5m z przeznaczeniem na magazynek 
podręczny usytuowany na działce gminnej w m. Pepłowo. 

Wykonaliśmy remont przepustu drogowego pod drogą gminną w m. 
Kłaczkowo. 

Firma Dach Plus z Bodzanowa wykonała remont dachu na budynku 
świetlicy wiejskiej w Mąkolinie. 

Bezpieczeństwo i OSP 

30 sierpnia bieżącego roku podpisaliśmy w Ministerstwie 
Sprawiedliwości umowę na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z 
Bodzanowa, Kanigowa oraz Niesłuchowa ze środków pochodzących z 
Funduszu Sprawiedliwości. Na wskazane OSP została przeznaczona kwota 
22 448,10 zł w formie dotacji celowej na zakup specjalistycznego sprzętu 
ratownictwa technicznego i medycznego. 
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Pozostałe 
Przedsiębiorstwo Przewozy Autokarowe Alicja Budek z Wilkanowa 

zakupiło,  będący dotychczas własnością Gminy Bodzanów, autobus Jelcz L90 
M/S, za kwotę 10 000,00 zł brutto.  
 

 

       /-/ Jerzy Staniszewski  

       WÓJT GMINY BODZANÓW  

 


