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Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów 
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz 
bieżącej działalności, za okres od 28 grudnia 2018 r. do 29 stycznia 2019 r. 

 
I. Realizacja uchwał Rady Gminy 

 
Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy Bodzanów, 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, 

- zmieniająca 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów  

na lata 2019 - 2033 wraz z autopoprawką,   

- w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Bodzanów na rok 2019 wraz  

z autopoprawką, 

- w sprawie zmiany uchwały nr 144/XXIV/ 2016 z dnia 20 maja 2016 r.  

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej dla jednostek 

organizacyjnych Gminy Bodzanów,  

- w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Bodzanów  

na rok 2019, 

- w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Bodzanów 

na 2019 r., 

- w sprawie zmiany uchwały Nr 12/I/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia  

19 listopada 2018 r. w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla Radnych Gminy Bodzanów, 

- w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic ewidencyjnych obrębów 

geodezyjnych Bodzanów i Chodkowo, w jednostce ewidencyjnej Bodzanów,  

- w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

zmiany granic ewidencyjnych obrębu geodezyjnego Bodzanów i Chodkowo,  

- w sprawie przystąpienia do zmiany granic ewidencyjnych obrębów 

geodezyjnych Bodzanów i Chodkowo, w jednostce ewidencyjnej Bodzanów,  

- w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  

z mieszkańcami Gminy Bodzanów w sprawie zmiany statutów sołectw,  

- w sprawie zmiany uchwały nr 238/XXXVIII/2017 Rady Gminy Bodzanów  

z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem jest Gmina Bodzanów oraz warunków i zasad korzystania 

z nich, 

- w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zlokalizowanego  

przy drodze powiatowej 2946W w miejscowości Wiciejewo,  
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- w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania dzieci i młodzieży, osób dorosłych z terenu Gminy 

Bodzanów na lata 2019 – 2023, 

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

 
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  
 

II. Sposób prowadzenia inwestycji 
 

z zakresu gospodarski wodno-ściekowej: 
• budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo 

Działki prowadzona jest zgodnie z harmonogramem. Warunki pogodowe 
sprzyjają kontynuacji prac. Etapowo odbywają się próby szczelności sieci                   
i inwentaryzacyjne prace geodezyjne. 

• Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania 
pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Reczynie. Wartość 
zaplanowanych prac określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego 
wynosi 1 119 657 zł. 
 

z zakresu infrastruktury drogowej:  
• 08.01.2019 r. podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji 

projektowo kosztorysowej zadania pn. Budowa wraz z rozbudową drogi 

gminnej relacji Bodzanów – Krawieczyn wraz zagospodarowaniem terenu 

przyległego”. Wykonawcą jest Firma Usługi Projektowe Drogowe Franciszek 
Rytwiński z Płocka. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 109 470 zł, a 
termin opracowania dokumentacji upływa 30.09.2019 r. 
 

z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej: 
• 4.01.2019 r. rozliczono inwestycję związaną z „Zagospodarowaniem parku w 

centrum miejscowości Nowe Miszewo”, polegającym na budowie siłowni 
zewnętrznej dofinansowanej w ramach programu OSA. 

• 10.01.2019 r. przyjęto bez sprzeciwu w Starostwie Powiatowym zgłoszenie 
robót budowlanych obejmujących „Budowę siłowni zewnętrznej i placu 

zabaw w m. Białobrzegi na działce gminnej nr 118/18”. Tym samym 
jesteśmy gotowi do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadania z 
chwilą ukazania się ogłoszeń o naborach. 
 

z zakresu obiektów użyteczności publicznej: 
• 3.01.2019 r. złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego rozliczenie inwestycji związanej z „Remontem budynku 

strażnicy OSP w Kanigowo”, dofinansowanej z programu „MAZOWIECKIE 



3 

 

STRAŻNICE OSP-2018”.  Wykonawcą robót była Firma "DACH-PLUS" 
Włodzimierz Krawiec z Bodzanowa. Całkowita wartość robót to 83 500 zł, z 
czego dotacja to ponad 23 000 zł.  

• 21.01.br. wydałem decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej 
na zmianie sposobu użytkowania budynku pompowni wody na pomieszczenia 
biurowe z zapleczem sanitarnym, wraz z jego przebudową i zmianą 
konstrukcji dachu, na działce nr 433/1 w Bodzanowie, co zamyka etap 
wyjściowy projektowania i umożliwia złożenie dokumentacji projektowej do 
Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Płocku o pozwolenie na 
budowę. 

 
z zakresu trwałości realizowanych projektów: 
• 8.01.2019 złożyliśmy do Związku Gmin Regionu Płockiego sprawozdania w 

zakresie monitorowania trwałości projektu oraz obszarów szczególnego 
ryzyka” dla zakończonych inwestycji tj.: 
- „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansa 

ich dynamicznego rozwoju” dofinansowanego z RPOWM 
- „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie Płockim 

poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku 
Gmin Regionu Płockiego” dofinansowanego z RPO WM, 

natomiast do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych 
sprawozdanie w zakresie monitorowania trwałości projektu oraz obszarów 
szczególnego ryzyka odnośnie „Budowy kompleksu sportowo-oświatowego 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w 
miejscowości Chodkowo – etap I” dofinansowanego z RPO WM. 

 
 
III. Bieżąca działalność 

• Zarządzeniem nr 137/2018 z 28 grudnia 2018 r. dokonałem zmiany 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bodzanów, która związana jest 
w szczególności z utworzeniem jednostki budżetowej Wodociągi                            
i Kanalizacja Gminy Bodzanów, a co za tym idzie przejęciem części zadań z 
dotychczasowego Wydziału Gospodarki Komunalnej, wraz z pracownikami. 
Kierownikiem Wodociągów i Kanalizacji Gminy Bodzanów został Pan 
Andrzej Grzelak.   
Wydział Gospodarki Komunalnej został zmieniony na Referat Infrastruktury 
pod kierownictwem Pana Marka Kwiatkowskiego, natomiast po. kierownika 
Referatu Inwestycji została Pani Regina Guzanek. Zmiany te weszły w życie 
z dniem 1 stycznia 2019 r.    

• 17.01.br. podpisałem umowę w zakresie wycen nieruchomości dla potrzeb 
Gminy Bodzanów. Rzeczoznawcą majątkowym został p. Zbigniew Rychlik 
z Bielska. 
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• 22.01.br. odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy transportowej 
MARQS w sprawie utrzymania trasy autobusowej Płock – Chylin przez 
Białobrzegi i Kępę Polską. Firma wystąpiła do gminy z pismem 
informującym o zawieszeniu kursów na przedmiotowej trasie od 31.01.2019 
r., z uwagi na brak rentowności jej utrzymania (średnio podróżują 2-3 osoby, 
maksymalnie 5). Po negocjacjach kursy zostają utrzymane do 28.02 w 
liczbie 2 dziennie (poranny i popołudniowy).  

• 22.01.br otrzymałem telefoniczną informację od przedstawiciela Polskiej 
Spółki Gazownictwa, że firma wydała już warunki techniczne na 
projektowanie sieci gazowej w Białobrzegach, Borowicach, Łagiewnikach, 
Nowym Miszewie, Miszewie Murowanym, Kłaczkowie i Niesłuchowie oraz  
rozpoczęła procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy prac 
projektowych. 

• 25.01.br. odbył sie I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 115/25 
w Cieślach, do przetargu przystąpili i zostali zakwalifikowani 
dotychczasowy dzierżawcy z Ciesiel, oferując cenę 9700, 00 zł (brutto). 

• 25.01.br. podpisałem umowę dotyczącą obsługi geodezyjnej gminy. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyło biuro usług geodezyjnych Wiesława 
Kozłowskiego z Płocka, szacunkowa wartość zamówienia to kwota 
13985,10 zł (brutto). 

• 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bodzanowie - mamy 
kolejny rekord  - zebraliśmy  50 011,28 zł, złoty krzyżyk oraz walutę obcą, 
to ponad 6 tysięcy więcej niż w roku poprzednim (43.070,28 zł). W tym 
roku kwestowało 100 wolontariuszy. 

- Kwoty zebrane przez poszczególne jednostki/szkoły: 
- DPS Miszewo - 621,59 
- SP Cieśle - 1 196,73 
- NSP Nowe Kanigowo - 1 150,42 
- ZPO Bodzanów - 4 972,30 
- Gimnazjum Bodzanów - 3 242,22 
- ZPO Nowe Miszewo -7 022,91 
- Gimnazjum Nowe Miszewo – 1 251,22 
- GCKIS w Bodzanowie – 12 478,89 
- Wojciech Janowski – 18 075,00 

Na scenie zaprezentowały się m.in. Tęczowe Groszki z Bodzanowskiego 
Przedszkola, Zespół Ludowy Cieślanie, solistki z Gimnazjum, Czaderki i 
Kruszyny oraz The Voice Orkiestra, można było zobaczyć pokaz sztuk walki 
dzieci i młodzieży, a o godz. 18.00 wystąpił iluzjonista Karol Sanetti. 
Dodatkowymi atrakcjami był konkurs Góra Grosza, malowanie twarzy, postacie 
z bajek, loteria, Wrak Race oraz kącik kulinarny przygotowany przez Koło 
Gospodyń Wiejskich  Bodzanowskie Pierożanki, Radę Rodziców z Przedszkola 
Tęczowe Groszki oraz Firmę Pierożek. Wyjątkową popularnością cieszył się 
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Offroadowy 27. Finał WOŚP zorganizowany przez GROSZEK OFF ROAD, w 
którym udział wzięło około 50 załóg.  Imprezą towarzyszącą, jak w latach 
minionych była choinka szkolna połączona z licytacją na rzecz WOŚP 
zorganizowana przez Szkołę Podstawową w Nowym Miszewie. Tradycyjnie o 
godzinie 20.00 wystrzałem z piszczela rozbłysło światełko do nieba.  

REFERAT INFRASTRUKTURY 
Utrzymanie czystości i porządku 

Pracownicy prowadzą nieprzerwanie prace porządkowe polegające na 
zbiórce i wywożeniu nieczystości porzucanych w przydrożnych rowach, 
przystankach autobusowych oraz podległych terenach na obszarze całej Gminy.  
   W grudniu 2018 roku na wskutek wystawionych przez nas upomnień 
mieszkańcy zaczęli spłacać nieuregulowane należności, w grudniu wpłynęło 25 
263,25 zł na należności objęte ostatnimi upomnieniami. Jesteśmy w trakcie 
szacowania kwoty zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosi ona około 300 tyś.  
zł. Przyczyną powyższej sytuacji jest brak comiesięcznych, regularnych 
uiszczeń wpłat przez mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Mieszkańcy, którzy nie dopełniają obowiązku składania korekt 
deklaracji mających wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi są na bieżąco wzywani do ich uzupełnienia.  

Podpisana została umowa z firmą REMONDIS Sp. z o.o, która złożyła 
najkorzystniejszą ofertę tj. 40 300,00 zł brutto na odbiór odpadów z targowisk,  
z Urzędu Gminy Bodzanów, z budynku komunalnego w Chodkowie Działkach 
oraz odpadów z terenu Gminy Bodzanów powstałych w wyniku bieżących prac 
porządkowych.  Umowa obowiązuje od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Jesteśmy również w trakcie przygotowywania uaktualnionej wersji 
materiałów informacyjnych dla mieszkańców w celu polepszenia stopnia 
segregacji w naszej Gminie. 

Fundusz sołecki 
Jesteśmy w trakcie realizacji zestawień materiałów i usług wynikających 

z wniosków sołeckich na rok 2019 zgodnie z zadaniami przyjętymi do realizacji 
podczas zebrań sołeckich w roku 2018.  Do końca kwietnia br. planujemy 
wyłonić dostawców materiałów i usług. 

Gospodarka mieszkaniowa 
Po zebraniu ofert na dostawę energii elektrycznej do gminnych obiektów 

w dniu 07.01.2019r. została podpisana umowa z firmą która złożyła 
najkorzystniejszą ofertę. Firma ta to Konsultacje Energetyczne Kamiński i 
Kraśniewski Spółka jawna ul. Targowa 1 09-400 Płock. Umowa ma na celu 
osiągnięcie przez Gminę Bodzanów korzyści ekonomicznych w zakresie 
kosztów usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz kosztów zakupu energii 
elektrycznej czynnej, dostarczonej do punktów poboru energii  dla Gminy 
Bodzanów. Umowa została zawarta  na czas określony tj. do dnia 31.12.2019 r. 
z możliwością przedłużenia. Zapłatę za usługę stanowić będzie, zgodnie z 
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zawartą umową, prowizja w wysokości 33% od uzyskanych przez Gminę 
oszczędności, które wygeneruje w/w firma w zakupie i dystrybucji energii 
elektrycznej. 

Jesteśmy w trakcie przygotowań wezwań do zapłaty dla mieszkańców 
korzystających z zasobu mieszkaniowego Gminy. W pierwszym kwartale br. 
wezwania otrzymają wszyscy mieszkańcy uchylający się od regularnych opłat 
za mieszkanie.     

Drogi 
Na początku stycznia dokonano zakupu soli drogowej workowanej  

w ilości 8 ton za kwotę brutto 4.723,20 zł, która będzie wykorzystywana do 
zimowego utrzymania dróg gminnych w 2019 roku. Rozstrzygnięto także 
zapytanie  na dostawę piasku wykorzystywanego do utrzymania dróg gminnych 
w 2019 roku. Szacowana ilość piasku to 500 ton za kwotę łączną 11 900,00 zł 
brutto przy cenie jednostkowej brutto 23,80 zł za tonę. Dostawca to firma Usługi 
Transportowo-Sprzętowe Robert Celmer z Bodzanowa. 

Na bieżąco wykonujemy prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem 
śliskości na drogach gminnych. Łącznie w obecnym sezonie zimowym do 
zwalczania śliskości na drogach gminnych wykorzystaliśmy około 220 ton 
mieszanki piaskowo-solnej. Natomiast na ewentualne, dalsze potrzeby w 
obecnym sezonie zimowym  mamy przygotowane ok.120 ton mieszanki.  

Bezpieczeństwo i OSP 
3 stycznia odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gminnego OSP  

w Bodzanowie, na którym podsumowano działalność OSP w ostatnich 
miesiącach poprzedniego roku. Ustalono również terminy zebrań 
sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach, które będą się odbywały do 
końca pierwszego kwartału br.  

W lutym rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa, której z Gminy 
Bodzanów podlega 47 mężczyzn z rocznika podstawowego. Poza tym 
kwalifikacji podlegają także kobiety o specjalności medycznej i ratowniczej 
oraz osoby z roczników starszych, które  nie uzyskały jeszcze odpowiedniej 
kategorii zdrowia.  

Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów 

 W związku z utworzeniem jednostki budżetowej pn. Wodociągi                         
i Kanalizacja Gminy Bodzanów wydzielono i przeniesiono do nowopowstałej 
jednostki całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem stacji uzdatniania 
wody, sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków wraz z siecią 
kanalizacyjną jak również rozliczeniem opłat za pobór wody i odprowadzanie 
ścieków. 

Postanowieniem WA.RET.070.2.272.2.2019 z dn. 07.01.2019 r. Dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przedstawił negatywną opinię 
do przedłożonego w sierpniu 2018 roku projektu regulaminu. W związku                    
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z powyższym zaktualizowano projekt Regulaminu dostarczania wody                           
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzanów z uwzględnieniem uwag.  

W związku z otrzymaniem pisma WA.RET.070.1.280.2018 z dnia 
21.12.2018 r. przygotowano i przedłożono Dyrektorowi Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                    
z siedzibą w Warszawie wniosek o zatwierdzenie taryf, zgodny z art. 24b ust. 4, 
5, 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                       
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

 Zgodnie z przygotowaną taryfą wielkość cen i stawek opłat przedstawia 
się następująco: 

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat 

taryfowa 
grupa 
odbiorców 
usług 

rodzaj cen i 
stawek opłat 

w okresie od 
1 do 12 
miesiąca 
obowiązywa
nia nowej 
taryfy  

(2019 r.) 

w okresie od 
13 do 24 
miesiąca 
obowiązywa
nia nowej 
taryfy 

(2020 r.) 

w okresie od 
25 do 36 
miesiąca 
obowiązywa
nia nowej 
taryfy 

(2021 r.)  

Grupa 1 

(odbiorcy 
indywidualni) 

 - cena wody 
(zł/m3) 

2,84 2,88 2,92 

 - stawka opłaty 
abonamentowej: 

5,56 5,56 5,56 

Grupa 2 

(produkcja, 
przedsiębiorst
wa) 

 - cena wody 
(zł/m3) 

3,10 3,14 3,19 

 - stawka opłaty 
abonamentowej: 

5,56 5,56 5,56 
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Dla zbiorowego odprowadzania ścieków 

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat 
taryfowa 
grupa 
odbiorców 
usług 

rodzaj cen i 
stawek opłat w okresie od 1 

do 12 miesiąca 
obowiązywani
a nowej taryfy 
 
 
(2019 r.) 

w okresie od 
13 do 24 
miesiąca 
obowiązywan
ia nowej 
taryfy  
(2010 r.) 

w okresie 
od 25 do 36 
miesiąca 
obowiązywa
nia nowej 
taryfy  
(2021 r.) 

Grupa 1 
(odbiorcy 
indywidualni)  

 - cena ścieków 
(zł/m3) 

6,61 6,67 6,71 

Grupa 2 
(produkcja, 
przedsiębiorst
wa) 

 - cena ścieków 
(zł/m3) 

6,61 6,67 6,71 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, 
pkt 1), 2) i 6) rozporządzenia tj. na dzień złożenia wniosku - 8%.  
 

W styczniu br. przeprowadzono zapytanie ofertowe dotyczące usługi 
odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów 
ściekowych, skratek oraz zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków w  
Bodzanowie i Nowym Miszewie w 2019 r. Wykonawcą będzie firma Ziemia 
Polska z Ożarowa Mazowieckiego. Również w styczniu bieżącego roku 
przeprowadzono zapytanie na wykonywanie usługi laboratoryjnej poboru i 
badań wody, ścieków, ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz 
gazu składowiskowego w 2019 r. Wykonawcą prac będzie LABOTEST 
Laboratorium Analiz Fizykochemicznych - Marek Kozicki z Torunia.  

Na bieżąco prowadzone są prace polegające na usuwaniu awarii na sieci i 
przyłączach wodociągowych oraz sieci i przyłączach kanalizacyjnych                         
(m. in. wymieniono 3 sztuki pomp w przydomowych przepompowniach) na 
terenie Gminy Bodzanów.  
  

   

       WÓJT GMINY BODZANÓW 

               Jerzy Staniszewski  


