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

bieżącej działalności, za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2019 r. 
 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy.  
 
Uchwały podjęte na VI 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 powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

- w  sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bodzanów w 2019 roku, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Archutówko, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Białobrzegi, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Bodzanów, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Borowice, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Chodkowo, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Chodkowo Działki, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Cieśle, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Cybulin, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Garwacz, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Gąsewo, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Gromice, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Kanigowo, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Karwowo Duchowne, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Karwowo Szlacheckie, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Kępa Polska, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Kłaczkowo, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Krawieczyn, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Leksyn, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Łętowo, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Małoszewo, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Mąkolin Kolonia, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Mąkolin, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Miszewko, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Miszewo Murowane, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Niesłuchowo, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Kanigowo, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Miszewo, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Osmolinek, 
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- w sprawie Statutu Sołectwa Parkoczewo, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Pepłowo, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Ramutówko, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Reczyn, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Stanowo, 

- w sprawie Statutu Sołectwa Wiciejewo. 

 
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  
 

II. Sposób prowadzenia inwestycji 
 

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

Prace prowadzone są m.in. w ulicy Mickiewicza. Na chwilę obecną 
wykonano z założeń projektu ponad 70% długości sieci grawitacyjnej i około 
50% długości przyłączy. Wykonawca przystąpił do odtwarzania nawierzchni 
dróg zarówno powiatowych, jak i gminnych na ul. Nadrzecznej i część ul. 
Głowackiego. 

• W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków wykonano m.in. wiatę na 
agregat prądotwórczy, budynek techniczny wraz z zadaszeniem składowiska 
osadów, wykonano stację mechanicznego odwodnienia osadów oraz 
wymieniono urządzenia istniejącej stacji dmuchaw. 

• 12.04.br., złożony został wniosek o płatność – zaliczkową w kwocie ok. 2 
mln na uregulowanie zobowiązań wobec firm wykonujących prace 
budowlane na zadaniu inwestycyjnym: budowa kanalizacji sanitarnej oraz 
rozbudowa oczyszczalni w ramach projektu „Kompleksowe uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej”.  

• 24.04.br. wydana została decyzja celu publicznego dla zaprojektowania 
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności. 

• Na ukończeniu jest realizacja spinki wodociągowej w Stanowie. 
• 17.04.br firma INSTECH złożyła wniosek o wydanie decyzji celu 

publicznego w ramach zadania "Budowa brakujących odcinków sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bodzanów". 

• Do 10.05.br zostanie wydana decyzja celu publicznego na budowę sieci 
kanalizacji deszczowej w Białobrzegach 

 
z zakresu infrastruktury drogowej:  
• 9.04 br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych na przebudowę drogi nr 290201W w Białobrzegach (ul. 
Białobrzeska) na kwotę ponad 1,6mln zł. Wojewoda Mazowiecki przewiduje 
przeznaczyć na realizację projektów z w/w programu dofinansowanie w 
wysokości do 50% sumy całkowitej wnioskowanego zadania. 
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• W ramach projektowania przebudowy drogi w Mąkolinie z uwagi na brak 
możliwości wybudowania drogi o parametrach zgodnych z wymogami 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wystąpiłem za pośrednictwem 
Starosty Płockiego do Ministerstwa Infrastruktury o możliwość zastosowania 
odstępstw od przepisów prawa budowlanego.   

• Zarząd Województwa Mazowieckiego  23 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę Nr 
524/42/19 w sprawie aktualizacji listy operacji informującej o kolejności 
przysługiwania pomocy na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych". 7.05.2019 r. zostanie podpisana umowa o dofinansowanie 
zadania pn.: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy 
Bodzanów: Wykowo-Białobrzegi (etap I droga nr 291702W),  w kwocie 
1 737 454,00 zł, co stanowi 63,63% wartości inwestycji. 

 
z zakresu budynków użyteczności publicznej: 
• 15.04 br. podpisałem umowę z firmą BUD – JACK Jacek Andrzej 

Kłudkowski z Płocka na wykonanie ekspertyzy technicznej uszkodzeń 
budynku szkoły w ramach zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach”. Wartość przedmiotu 
zamówienia wynosi 3,5 tys. zł., z terminem wykonania do 10.05.br. 

 
• 16.04 br. przekazane zostały wnioski aplikacyjne o środki z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2019 m.in. na 
remont budynków użyteczności publicznej, z przeznaczeniem ich na 
prowadzenie świetlic wiejskich. Z chwilą uzyskania dofinansowania 
inwestycje będą prowadzone w sołectwach: Reczyn, Gromice, Niesłuchowo, 
Wiciejewo i Białobrzegi. W zakres robót wejdą m.in.: wymiany posadzki w 
świetlicy w Reczynie, wymiany dachu i stolarki drzwiowej w Niesłuchowie, 
wykonania ocieplenia i remontu elewacji w Wiciejewie, budowy ogrodzenia 
działki przeznaczonej pod budowę siłowni i placu zabaw w Białobrzegach, 
wymiana pokrycia dachowego nad świetlicą w Gromicach.  

• 18.04.br. otrzymaliśmy decyzję pozwolenia na budowę dot. zmiany 
przeznaczenia budynku dawnej pompowni wody na pomieszczenia biurowe, 

 
 
 
z zakresu bezpieczeństwa: 
• Zostały, złożone wnioski do Starostwa Powiatowego w Płocku, w ramach III 

EDYCJI PROGRAMU pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 
2019” dofinansowanego ze środków powiatu płockiego, dla jednostek OSP z 
Mąkolina, Białobrzegów i Kępy Polskiej. Przypominam, że jednorazowa 
kwota dotacji wynosi do 5 tys. złotych kosztów kwalifikowalnych dla jednej 
jednostki OSP. W ramach dotacji wskazane jednostki planują zakupić ubrania 
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specjalistyczne, galowe, a członkowie OSP w Białobrzegach zostaną 
przeszkoleni w celu uzyskania uprawnień do obsługi drona. 
 

III. Bieżąca działalność 

- w związku z zamiarem połączenia samorządowych instytucji kultury, na 
podstawie podjętej uchwały nr 19/II/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 
listopada 2018 r. i koniecznością uzyskania opinii Biblioteki Głównej 
Województwa Mazowieckiego oraz Krajowej Rady Bibliotecznej. Pismem z 
dnia 18 marca 2019 r. Biblioteka Główna pozytywnie zaopiniowała ten zamiar, 
pod wspólnie ustalonymi warunkami: 

- przyjęcie dla połączonej instytucji nazwy Biblioteka Publiczna Centrum 

Kultury w Bodzanowie, 

- powierzenie p. Barbarze Jachurze funkcji dyrektora połączonych 
instytucji, 

- wyłączenie sportu z zadań instytucji, 

- ustalenie nowego statutu ze szczególnym uwzględnieniem 
podstawowych zadań biblioteki, 

- przeznaczenie odpowiednich funduszy na działalność, z uwzględnieniem 
zwiększonych środków na zakup nowości wydawniczych, 

- zwiększenie wymiaru zatrudnienia co najmniej o 2 etaty ze względu na 
większy zakres obowiązków i rozszerzoną działalność na rzecz 
społeczności lokalnej.  

Opinia Krajowej Rady Bibliotecznej zostanie nam przesłana po zmianie 
proponowanej nazwy połączonej instytucji kultury.  

- od 8 kwietnia br. trwał strajk nauczycieli. W szkołach i przedszkolach, dla 
których organem prowadzącym jest gmina Bodzanów, dla dzieci i uczniów 
przychodzących do placówek zapewnione były zajęcia opiekuńcze. Egzaminy 
gimnazjalne i egzaminy ósmych klas odbyły się bez zakłóceń.  
Od 25 kwietnia Szkoła Podstawowa w Cieślach przeszła na strajk rotacyjny, tzn. 
zajęcia edukacyjne odbywały się zgodnie z planem, natomiast strajkujący  
nauczyciele wymieniali się rotacyjnie. Strajk został zawieszony 27 kwietnia. 
Od 29 kwietnia br. zajęcia w szkołach odbywają się zgodnie z planem.  
 
- Gmina Bodzanów złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w 
ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 
dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne 
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szkoły podstawowe, w celu zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.  
 
Wniosek dotyczy ubiegania się o udzielenie dofinansowania dla dwóch szkół 
podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej im. Janiny Jóźwiak w Cieślach oraz 
Szkoły Podstawowej im.  kpr. Feliksa Grabowskiego w Bodzanowie, w kwocie 
po 25 000,00 dla każdej ze szkół, wkład własny szkoły 6250,00.  
Zatem podsumowując wnioskowana dotacja 50 000,00 zł – wkład własny 
12 500,00 zł. 
 
- 25 i 26 kwietnia br. wziąłem udział w XXXIII Zgromadzeniu Ogólnym 
Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, którego gmina Bodzanów 
jest członkiem. Na zgromadzeniu poruszane były sprawy: wyboru nowych 
władz Związku, a także debata merytoryczna dotycząca transportu publicznego i 
programu dróg samorządowych oraz projekty zmian w finansach 
samorządowych w zakresie wypracowania nowego modelu finansowania 
oświaty.   
 
- 11 i 12 kwietnia br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach 
współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej przekazał  ok. 19  ton 742 
kg  żywności dla 982 osób z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

- 13 kwietnia br. wolontariusze z Centrum Wolontariatu przy GOPS w 
Bodzanowie przeprowadzili świąteczną zbiórkę żywności w placówkach 
handlowych na terenie gminy Bodzanów. Wolontariusze zebrali 536 kg 
żywności, z której przygotowane zostały paczki dla osób samotnych. 

- 3 maja br. odbędą się coroczne obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 
roku. O godz. 12.00 zostanie odprawiona uroczysta msza św. w Kościele 
Parafialnym  w Bodzanowie, po której odbędzie się przemarsz i złożenie 
kwiatów przed Pomnikiem Niepodległości.  
Serdecznie zapraszam poczty sztandarowe, Państwa Radnych, strażaków, 
harcerzy, dzieci i młodzież, przedstawicieli stowarzyszeń, a także wszystkich 
mieszkańców naszej gminy. 
Zaproszenie i program zostały również opublikowane na stronie internetowej 
naszej gminy.  
 
- trwają przygotowania do organizacji imprezy plenerowej promującej gminę 
Bodzanów, tj.  XV Jarmarku Norbertańskiego, który odbędzie się 9 czerwca br.  
 
- w kwietniu przeprowadzono 36 postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych,  
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- 18.04.br przedstawiciel spółki Blue Gaz dokonał wizji w terenie i oględzin 
nieruchomości pod kątem zawarcia umowy dzierżawy gruntu niezbędnego 
spółce do posadowienia stacji rozprężnej gazu w ramach projektu gazyfikacji 
aglomeracji Bodzanów.  

 
- Referat Inwestycji w ramach współpracy ze stowarzyszeniem SOKÓŁ – 
prowadzi inwestycję polegającą na budowie siłowni pod chmurką i placu zabaw. 
Zakończenie zadania do 15.05.br.  
 

Fundusz sołecki 
Zakupione zostały namioty i ławki z przeznaczeniem na realizację zadania              

pn. " Zakup ławek i namiotów do świetlicy wiejskiej w m. Pepłowo" 
Wyłoniony został dostawca mieszanki mineralno-asfaltowej z przeznaczeniem 
do prac utrzymaniowych nawierzchni drogowych. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma Wimet z Józefowa. 
 Wszczęto postępowania mające na celu wyłonienie dostawców 
materiałów (mieszanka żwirowa, kruszywo naturalne) wraz z transportem z 
przeznaczeniem na utwardzenie i remont dróg gminnych. 

Utrzymanie czystości i porządku 
 Na bieżąco prowadzimy prace porządkowe polegające na zbiórce i 
wywożeniu nieczystości w ramach zadań własnych Gminy. Mieszkańcy, którzy 
nie dopełniają obowiązku składania korekt deklaracji mających wpływ na 
wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są 
wzywani do ich uzupełnienia. 
  Według sporządzonego rocznego sprawozdania z zakresu gospodarki 
odpadami w naszej Gminie, które zostało  złożone do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 38,2%, 
gdzie wymagane jest przynajmniej 30%  osiągnięcia przez gminę, natomiast 
osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 
przekazanych do składowania wynosi 7,06% gdzie dopuszczalne było 
osiągnięcie 40%. 
 Sołectwo Kępa Polska wraz z Panią Sołtys przygotowało akcję sprzątania  
miejscowości Kępa Polska z odpadów, co przyczyniło się do poprawienia 
czystości tej miejscowości. Gmina na tę akcję dostarczyła worki oraz odebrała  
odpady. Dziękujemy osobom odpowiedzialnym za przeprowadzenie zbiórki. 
  Prowadzimy konsultacje z firmą, która jest zainteresowana odebraniem 
od mieszkańców naszej Gminy odpadów gospodarczych takich jak: folie 
rolnicze, pochodzenia ogrodowego, po sianokiszonkach, po truskawkach, folie 
po pieczarkach, folie tunelowe, worki jutowe, big bagi, sznurki i bańki. 
Rozmowy prowadzimy w kierunku wykonania zbiórki w tym roku.  O wyniku 
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rozmów, ewentualnym terminie zbiórki i kosztów, zostaną zawiadomieni 
sołtysi. 

Gospodarka mieszkaniowa 
W pierwszym kwartale br. wystawione zostały należności na kwotę 

44 682,80zł (czynsze i zwroty), natomiast kwota wpłat wyniosła 31 143,52zł. 
Będziemy wystawiać wezwania do zapłaty. 

 W kwietniu przyznane  zostały dwa lokale socjalne w miejscowości 
Bodzanów ul. Głowackiego oraz w Chodkowie 25, gdzie wykonane zostały 
nowe instalacje elektryczne.  

Pod koniec kwietna br. zostały wykonane przeglądy techniczne wież 
teletechnicznych w miejscowości Chodkowo oraz Reczynie, przegląd 
techniczny budynku komunalnego w m. Borowice 20 oraz  placu zabaw w m. 
Kępa Polska na łączną kwotę 1 230,00zł. 

 
Drogi 

W I kwartale bieżącego roku został zlecony i wykonany całoroczny 
przegląd dróg publicznych na terenie Gminy Bodzanów przez  firmę LUKAM 
Łukasz Michalak z siedzibą przy ul. Witolda Sadownika 6, 09-500 Gostynin 
Firma została wybrana  na podstawie zapytania ofertowego. Wydatki  na ten cel 
wyniosły  7810,50zł brutto.  

Wykonywane są również na bieżąco prace związane z utrzymaniem dróg 
gminnych zarówno równanie dróg gruntowych jak i naprawy zniszczonych 
nawierzchni na terenie całej Gminy.  

Bezpieczeństwo i OSP 
13 kwietnia 2019 roku w Kanigowie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 
Bodzanowie.  
W zebraniu oprócz druhów uczestniczył także przedstawiciel Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku mł. bryg. Artur Czachowski. 
Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania za rok ubiegły oraz plany 
na rok bieżący. Zarządowi Oddziału Gminnego zostało udzielone absolutorium 
za rok sprawozdawczy. 

Pozostałe 
Przeprowadzona została kontrola przez Powiatowego Państwowego Inspektora 
Sanitarnego w Płocku w szalecie gminnym w Bodzanowie. Kontrola wypadła 
pozytywnie. 
Zakupiliśmy samochód Mercedes-Benz 1417 AK z wywrotem o ładowności 
6675 kg na własne potrzeby do realizacji przewozu materiałów sypkich  
W kwietniu br. odbył się przegląd gwarancyjny przegrody dolinowej w 
Stanowie  na rzece Mołtawie, po którym spiętrzono wodę. Ostatni gwarancyjny 
przegląd odbędzie się w przyszłym roku.  
 

 



8 

 

Wodociągi i kanalizacja 
- w kwietniu br. przekazaliśmy ustabilizowane komunalne osady ściekowe z 
oczyszczalni ścieków w Bodzanowie w ramach obowiązującej umowy z firmą 
Ziemia Polska z Ożarowa Mazowieckiego. 
- egzekwując zapisy pozwolenia wodnoprawnego wykonaliśmy comiesięczne 
pobory próbek ścieków surowych  i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w 
Bodzanowie przez Laboratorium, z którym mamy podpisaną umowę tj. Labotest 
z Torunia.   
- otrzymaliśmy zamówione materiały wodociągowe oraz materiały elektryczne 
niezbędne do bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni 
ścieków a także sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  
- na bieżąco wykonywane są prace polegające na usuwaniu awarii na sieci                              
i przyłączach wodociągowych oraz przyłączach kanalizacyjnych na terenie 
Gminy Bodzanów. 
- otrzymaliśmy informację z Wód Polskich o zebraniu materiału w/s 
zatwierdzenia przesłanego w styczniu projektu taryfy za dostarczanie wody oraz 
odprowadzanie ścieków komunalnych. Według informacji uzyskanych z Wód 
Polskich zatwierdzenie taryfy powinno nastąpić do końca maja br. 
- trwają prace remontowe w budynku SUW w Reczynie polegające na 
malowaniu obiektu oraz prowadzeniu bieżących naprawach instalacji stacji, 
podobnym pracom zostaną poddane wszystkie obiekty będące w zarządzie WiK. 
- w związku z modernizacją  Oczyszczalni Ścieków w Bodzanowie podjęto 
działania związane ze zmianą polielektrolitu wykorzystywanego do prasowania 
osadu aby uzyskać jak najlepszy efekt jego odwodnienia.  
- WiK podejmuje działania mające na celu dalszą egzekucję zaległości za pobór 
wody i odprowadzanie ścieków. 
- opracowano nowy wzór umowy dla osób chcących przyłączyć się do sieci 
wod-kan uwzględniający nowe regulacje prawne w tym zakresie. 
- wykonano coroczne przeglądy budowlane obiektów SUW oraz oczyszczalni 
ścieków. 
 
 

       Jerzy Staniszewski 

      WÓJT GMINY BODZANÓW   


