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

bieżącej działalności, za okres od 27 maja do 26 czerwca 2019 r. 
 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy.  
Uchwały podjęte na VIII 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 2019 - 2033, 

- zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 27/III/2018 na rok 2019, 

-  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bodzanów umowy 

dzierżawy, na okres 25 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy, 

- w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum 

im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie, 

- w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum 

w Nowym Miszewie, 

- w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Bodzanów 

za rok 2018.  

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  
 

II. Sposób prowadzenia inwestycji. 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej: 
• W ramach budowy kanalizacji sanitarnej wykonano ponad 95 % zadania, 

obecnie trwają prace polegające na czyszczeniu studni kanalizacyjnych, 
sporządzana jest inwentaryzacja wykonanej sieci. Wykonawca sukcesywnie 
dokonuje odtwarzania nawierzchni dróg po wykonanych pracach. 

• W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bodzanowie trwają prace w 
pomieszczeniach technicznych rozbudowywanego obiektu, montaż instalacji 
elektrycznej, technologii oraz montaż pokrycia wiaty do składowania osadu, 

• 12.06.br. ogłoszono przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej w 
Białobrzegach w ulicy Długiej oraz wykonanie budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w Białobrzegach. Składanie ofert zaplanowano na 1.07.2019 r.  

• Również 12.06.br. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z 
budową spinki sieci wodociągowej w m. Stanowo w drodze gminnej nr 
290219W. Wykonawcą robót była firma Wykonawstwo Robót Wodno – 
Sanitarnych ,,BANGO’’ Sp. j. z Płocka. Wartość inwestycji wyniosła ponad 
96 tys. zł. 

• 14.06.br. otwarto oferty w ramach przetargu nieograniczonego na 
przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności w Bodzanowie.  Wpłynęło 
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5 ofert. Obecnie trwają prace komisji przetargowej. Proponowane ceny 
rozpoczynają się od kwoty 347 tys. zł do ponad 456 tys. zł. 

 
z zakresu infrastruktury drogowej:  

• Trwa przygotowanie dokumentacji w celu wyłonienia wykonawcy robót 
polegających na realizacji zadania "Budowa i przebudowa dróg 
gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo - Białobrzegi i 
droga nr 290201W odcinek Białobrzegi - droga krajowa nr 62". 

• 14.06.br. otrzymałem pismo od Wójta Gminy Mała Wieś, że w budżecie 
gminy na rok 2019 nie zostały zaplanowane środki finansowe na 
partycypację w kosztach przebudowy drogi relacji Archutówko-
Archutowo. Wójt Gminy poinformował jednocześnie, że ponownie 
przeanalizuje znaczenie przedmiotowej drogi dla mieszkańców gminy 
Mała Wieś przy planowaniu budżetu na rok 2020. 

• 21.06.br. w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych 
zaprosiliśmy do składania ofert na realizacje zadania pn.: Remont 
chodników przy drogach gminnych w miejscowości Bodzanów, 
Chodkowo-Działki oraz Nowe Miszewo. Inwestycja realizowana będzie 
w ramach funduszu sołeckiego (w Bodzanowie dot. odcinka przy ul. 
Kołłątaja i Sierakowskiego, w Nowym Miszewie – ul. Wiosennej). 
Składanie ofert zaplanowano na dziś (26.06.2019 r. ) do godz. 10.00 

 
 
z zakresu budynków użyteczności publicznej: 
 • 4.06 br. podpisałem umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie 
zadania pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kępa Polska”. Całkowita 
wartość projektu to kwota ponad 350 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach 
PROW to kwota ponad 224 tys. zł.  Dla ww. zadania przygotowywana jest 
dokumentacja przetargowa celem ogłoszenia postępowania w trybie zamówienia 
publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 
• 5.06 br. podpisano umowę z firmą CERES HALE Sp. z o.o. z Płocka na 
modernizację hali gimnastycznej w ZPO w Nowym Miszewie za kwotę 115 tys. 
zł. Planowany Termin zakończenia zadania to 31.08.2019 r. Prace będą polegały 
na wymianie istniejącej przegrody (ściany elewacji wschodniej) z płyt 
poliwęglanowych na płyty warstwowe z rdzeniem PIR oraz okien drewnianych 
na PVC, nie ingerując w konstrukcję budynku oraz nie powodując zmian 
istotnych parametrów budynku. Płyty warstwowe z rdzeniem PIR 
charakteryzują się niewielkim ciężarem własnym, przy zachowaniu wysokich 
parametrów energooszczędnych, odpornością na warunki atmosferyczne, 
wysokimi parametrami ognioodpornymi, odpornością na gryzonie, grzyby. 

• 31.05.br. otrzymałem pismo z Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o 
wskazanie danych osób reprezentujących tut. Urząd, które będą podpisywały 
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umowy o dofinansowanie zadań w ramach MIAS 2019 Obecnie 
przygotowywane są dokumenty do wszczęcia postępowania w trybie zapytania 
ofertowego na wyłonienie wykonawców robót dla poszczególnych Sołectw. 
• 21.06.br. Związek Gmin Regionu Płockiego poinformował nas pismem o 
pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność w ramach zadania 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na 
terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. W związku z powyższym 
refundacja kosztów w wysokości 152 901,24 zł, poniesionych w projekcie, 
nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej transzy dofinansowania.  
• 21.06.br. po raz drugi rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie 
modernizacji świetlicy wiejskiej w Cieślach. W odpowiedzi na pierwsze 
zapytanie nie zgłosił się żaden wykonawca. Termin realizacji robot 
przewidujemy do 19.08.br, składanie ofert do dziś (tj. do 26.06.br.) do godz. 
11.00. 

 
z zakresu ochrony ziemi: 
• W ramach przyznanego dofinansowania na zadanie pn.: "Usuwanie i 
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bodzanów w 
2019 r.” aktualizujemy listę nieruchomości zgłoszonych do obioru wyrobów 
azbestowych celem ogłoszenia zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy 
usługi. Całkowita wartość zadania to kwota 29 tys. zł, z czego dotacja wynosi 
ponad 14 tys. zł. 
 
z zakresu bezpieczeństwa: 
• 13.06 br. uzyskaliśmy informację ze Starostwa Płockiego o przyznaniu 

dotacji w ramach Pilotażowego Programu dla OSP z terenu Powiatu 
Płockiego - III edycji zakupu sprzętu i umundurowania dla 3 strażnic w m. 
Mąkolin, Białobrzegi, Kępa Polska. Każda strażnica otrzyma po 5 tys. zł na 
zakup m.in. umundurowania i sprzętu pożarniczego oraz przeprowadzenia 
szkolenia specjalistycznego. Dla powyższych przedsięwzięć przeprowadzone 
zostanie w najbliższym czasie postępowanie ofertowe na wyłonienie 
dostawcy. 
 
III. Bieżąca działalność.  

 
- 15 maja br., Sąd Rejonowy w Płocku wydał przeciwko użytkownikom 
wieczystym działki po dawnym SKR w Miszewie Murowanym, na ul. 
Pocztowej, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym kwoty 7.891,19 zł. 
na rzecz Gminy, wynikającej z nie regulowania na bieżąco opłat rocznych z 
tytułu użytkowania wieczystego gruntu. 
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- 24 maja br. w Muzeum Wisły w Wyszogrodzie uczestniczyłem w odsłonięciu 
tablicy upamiętniającej wywóz polskich elit oraz likwidację żydowskich gett i 
dzielnic w miasteczkach ziemi wyszogrodzkiej. 
 
- Zarządzeniem nr 60/2019 z 29 maja 2019 r. ogłoszony został nabór na wolne 
stanowisko urzędnicze ds. obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego w Urzędzie Gminy Bodzanów, do którego oferty złożyły 3 osoby.  
Po dokonaniu oceny formalnej złożonych dokumentów, do kolejnego etapu 
zakwalifikowały się 2 osoby. 12 czerwca 2019 r. przeprowadzona została 
rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, w wyniku której do zatrudnienia 
wybrano Panią Katarzynę Wolińską.  

- Zarządzeniem nr 66/2019 z 3 czerwca 2019 r. ogłoszony został konkurs na 
stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie. 
Posiedzenie komisji konkursowej planowane jest na 8 lipca br.  
 
- 6 czerwca br. przekazaliśmy do publikacji ogłoszenia: 

- o zamiarze najmu lokalu użytkowego o pow. 40m
2
 w budynku po byłej 

zlewni mleka na nieruchomości nr 247 Bodzanów. 

- o sprzedaży działki nr 63 o pow. 0,42 ha w miejscowości Łętowo 

zabudowanej budynkiem dawnej szkoły podstawowej. Cena wywoławcza 

446 600,00 zł (netto). 3 lipca br. upływa termin składania wniosków 

dotyczącego ewentualnego prawa pierwokupu nieruchomości.  

- o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż budynku wraz z 

prawem wieczystego użytkowania działki nr 469/1 o pow. 0,11 ha na 

której usytuowany jest budynek dawnego młyna. Cena wywoławcza 

44.400,00 zł (netto). Przetarg odbędzie się 28.06.2019 r. 

 

 
 

 
- 14 czerwca br. uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego w Publicznym 
Gimnazjum w Nowym Miszewie.  
19 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w pozostałych 
jednostkach oświaty, była to również okazja do wręczenia najzdolniejszym 
uczniom stypendiów za osiągnięcia w nauce. W tym roku szkoły miały do 
dyspozycji łączną kwotę 9000,00 zł, każda szkoła ma opracowany regulamin 
przyznawania stypendiów dla sowich uczniów.   
 
- Staraniem organu prowadzącego publiczne gimnazja w naszej gminie, wszyscy 
pracownicy tych jednostek otrzymają nagrody na zakończenie działalności 
gimnazjów.  
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- 17 czerwca br. otrzymaliśmy zgodę od Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na połączenie instytucji kultury w naszej gminie. Stąd na dzisiejszą 
sesję przygotowana została uchwała kończąca procedurę rozpoczętą 30 listopada 
2018 r. w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie oraz 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie, w jedną instytucję o 
nazwie Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie.  
 
 
- 18 czerwca br., wykonując obowiązki wynikające z przepisów ustawy o 
gospodarce nieruchomościami, przekazaliśmy do publikacji ogłoszenie o 
zamiarze dzierżawy nieruchomości gruntowej dz. 433/3 o powierzchni do 0,25 
ha położonej w obrębie Bodzanów, stanowiącej własność Gminy Bodzanów na 
okres 25 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zwarcia umowy 
dzierżawy. Wydzierżawiona część działki przeznaczona zostanie pod 
posadowienie stacji regazyfikacyjnej LNG dla zasilenia w gaz mieszkańców 
miejscowości Bodzanów, Chodkowo i Chodkowo Działki. 
 
- Trwa także opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia 
postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy nowego studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bodzanów. 
 
- Gmina Bodzanów w czerwcu br. złożyła wniosek o zwiększenie części 
oświatowej subwencji ogólnej 0,4% rezerwy w roku 2019 na dofinansowanie 
wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 
programowej przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach 
podstawowych. Wniosek dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole 
Placówek Oświatowych w Bodzanowie. Wnioskowana kwota dofinansowania 
120 232, 00 zł. 

- zgodnie z art. 111  ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy prowadzący 
sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do dnia 31 stycznia zobowiązani 
byli do złożenia oświadczeń  o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz 
dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych – przedsiębiorcy dokonali wpłat na łączną wartość – 30 826,86 zł. 

- na wniosek przedsiębiorcy wygaszono 1 zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 6 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży 

- na wniosek przedsiębiorcy wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w wyniku 
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czego przedsiębiorca dokonał opłaty tytułem korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu w wysokości 1 691,51 zł. 

- 28 lipca 2019 r. przeprowadzone zostaną wybory do Mazowieckiej Izby 
Rolniczej, dla przeprowadzenia wyborów na terenie Gminy Bodzanów (okręg nr 
151) powołano Komisję Okręgową w składzie – Agnieszka Szparadowska 
(Przewodniczący Komisji), Anna Dorota Fabisiak (Zastępca 
Przewodniczącego), Agnieszka Latarska (Sekretarz Komisji), Dariusz Bolczak 
oraz Stanisław Szymański.  

- 9 czerwca 2019 roku w parku przy stawie w Bodzanowie odbył się XV 
Jarmark Norbertański związany z wieloletnią tradycją organizowania jarmarku 
w Bodzanowie na "Zielone Świątki". Tradycja organizowania Jarmarku 
Norbertańskiego w Bodzanowie datuje się od 1415 r. Impreza ta odbywa się 
cyklicznie od 2005 r.  

W tym roku już  po raz piętnasty przywrócono zapomniany jarmark łącząc 
funkcję handlową z klimatem barwnego widowiska. Wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy Bodzanów dokonałem uroczystego otwarcia imprezy. Tradycyjnie 
przekazaliśmy klucz do bram Bodzanowa legendarnej postaci Bodzana,  
klucznika dawnej średniowiecznej osady, w rolę którego wcielił się Radny 
Gminy Bodzanów Waldemar Niedzielski. Następnie nastąpiło uroczyste 
otwarcie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, przecięcie wstęgi i rozdanie 
dzieciom upominków. 

Jak co roku było mnóstwo zabawy, atrakcji oraz pysznych lokalnych wyrobów 
kulinarnych. Podczas Jarmarku swoją premierę miały LEPIUCHY 
BODZANOWSKIE, które zostały  pierwszym w historii Bodzanowa oficjalnym 
produktem regionalnym. LEPIUCHY BODZANOWSKIE to pierogi z farszem 
cebulowo-makowym, które 17 maja 2019 r. zostały wpisane przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych w kategorii Gotowe 

dania i potrawy w woj. mazowieckim. 

Można było kupić prace lokalnych artystów, rzemieślników i twórców 
ludowych, jak również obejrzeć pokazy walk rycerskich. Podczas jarmarku 
zorganizowane zostały warsztaty: garncarstwa, wikliniarstwa, kowalstwa, 
hafciarstwa, koronkarstwa, rzeźbiarstwa i wycinankarstwa. Spotkanie zostało 
uświetnione występami zespołu The Voice Orkiestra, Kapeli Płockiej i Zespołu 
Cieślanie ze Szkoły Podstawowej w Cieślach, następnie odbyły się tańce 
jarmarczne z Formacją LENART, a na zakończenie pokaz ognia grupy MAORI. 
Gwiazdą wieczoru była Grupa SELFIE. 

Dodatkowe atrakcje to m.in. prezentacja Muzeum Wisły w Wyszogrodzie, 
fotobudka,  szczudlarz, maskotki, konkursy i animacje dla dzieci, przejazd 
bryczką lub kucykiem oraz dmuchańce. Wśród licznie zebranych mieszkańców i 
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gości dumnie prezentowała swoje stroje i ekwipunek Płocka Drużyna 
Kusznicza, która przedstawiła krótki pokaz walki rycerskiej. Jarmark obfitował 
w przepiękne stoiska z rękodziełem i pysznymi potrawami, dzieci bawiły się w 
dmuchanych zamkach w towarzystwie postaci z bajek. Gminne Centrum 
Kultury i Sportu z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przygotowało kącik 
dla najmłodszych uczestników. Zakończeniem imprezy był teatr uliczny – pokaz 
ognia w wykonaniu grupy MAORI.  

Organizatorem imprezy była Gmina Bodzanów, zaś współorganizatorami 
Powiat Płocki oraz  Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne SOKÓŁ w 
Bodzanowie, które pozyskało środki na projekt pn. „XV Jarmark Norbertański 
w Gminie Bodzanów” dofinansowany przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. 
 - Trwają przygotowania do organizacji Dni Gminy Bodzanów 2019. Wyłoniony 
został wykonawca zapewniający technikę sceniczną, nagłośnienie i oświetlenie: 
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Bis-Arena.  
Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie Dni Gminy Bodzanów 2019, 
który złożymy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na 
współorganizację tej imprezy. Całkowita wartość kosztów na zadanie da to 
kwota ok. 58 tys. zł z czego środki Woj. Mazowieckiego to ponad 11 tys. zł. W 
tym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansowuje jedynie do 
50% kosztów poniesionych na występy artystów, konferansjerów. Pozostałe 
koszty stanowią wydatki gminy Bodzanów. Tegoroczna impreza plenerowa 
planowana jest na 15, 17 i 18 sierpnia. 
 

Z zakresu wodociągów i kanalizacji 

- 12 czerwca br. w godzinach nocnych ujawniono powstanie awarii na głównym 
węźle sieci wodociągowej zaopatrującym Stanowo, Krawieczyn, Bodzanów, 
Chodkowo, Chodkowo Działki, Karwowo Duchowne, Karwowo Szlacheckie, 
Cybulin, Parkoczewo, Osmolinek, Gąsewo, Cieśle. Pracownicy WiK podjęli 
działania w celu jej usunięcia jednak sprzęt, którym dysponujemy okazał się 
niewystarczający, aby samodzielnie dokonać naprawy. Z uwagi na obszar, jaki 
pozostawał bez wody i stopień skomplikowania awarii podjęto decyzję o 
zaangażowaniu do pomocy firmy, Bango Sp. z.o.o.  w celu jej usunięcia. Dzięki 
sprawnemu działaniu udało się przywrócić wodę na powyższym obszarze w 
ciągu 24 godzin. W tym czasie mieszkańcy mogli skorzystać z wody pitnej 
dostarczanej za pośrednictwem cysterny wynajętej z Wodociągów Płockich. 
Wodę dla zwierząt inwentarskich do gospodarstw dostarczały OSP z terenu 
naszej gminy.   
     Przyczyną awarii było zmęczenie materiału łączącego zasuwy z siecią oraz 
wykonana około 12 lat temu w sposób nieprawidłowy komora zasuw 
wodociągowych niepozwalająca na stabilne ułożenie zarówno sieci jak i 



8 

 

armatury. W efekcie awarii zlikwidowano komorę i wykonano stabilizację 
gruntu wokół sieci i zasuw z wykorzystaniem płyt betonowych oraz palowania.   
 
- Od kilku dni obserwujemy gwałtowny wzrost rozbioru wody, który powoduje 
spadek ciśnienia, a w skrajnych przypadkach okresowy jej brak. W dniu 
10.06.2019 r. wydano zarządzenie wprowadzające przerwy w dostawach wody, 
w godz. 20.00-23.00 celem napełnienia zbiorników retencyjnych, aby móc 
dostarczać wodę o odpowiednim ciśnieniu do wszystkich mieszkańców. 
Szczególny wzrost zużycia wody występuje w godzinach popołudniowych i 
wieczornych, jednak analizy i wieloletnie doświadczenia nie pozwalają uznać, 
że ponad dwukrotne zużycie wody pitnej mogą powodować upały. Jesteśmy 
przekonani, że okresowy brak wody spowodowany jest jej wykorzystywaniem 
do podlewania ogródków, trawników, chodników a nawet dróg.  Po ostatnich 
opadach sytuacja chwilowo się ustabilizowała jednak po raz kolejny apeluję o 
oszczędne i racjonalne wykorzystywanie wody.  
 
- w czerwcu 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 wodno prawnego wykonaliśmy comiesięczne 
pobory próbek ścieków surowych  i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w 
Nowym Miszewie i Bodzanowie oraz ze Stacji Uzdatniania Wody przez 
Laboratorium Labotest z Torunia.  

- na bieżąco wykonywane są prace polegające na usuwaniu awarii na sieci i 
przyłączach wodociągowych oraz przyłączach kanalizacyjnych na terenie 
Gminy Bodzanów. 

- Wody Polskie już po raz kolejny przedłużyły termin zatwierdzenia taryfy na 
dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków komunalnych. Wskazany w 
piśmie termin zatwierdzenia taryfy to 4 lipca br. 

Gospodarka komunalna 
Na bieżąco porządkujemy tereny  gminne wokół budynków 

komunalnych. Nadal wystawiamy przedsądowe wezwania do dobrowolnej 
zapłaty wraz z zaproszeniem do podjęcia próby pozasądowego sposobu 
rozwiązania sporu celem ściągnięcia zaległości czynszowych. Dotychczas 
wpłynął jeden wniosek z prośbą o umożliwienie odpracowania zaległości 
czynszowych. Aktualnie przygotowujemy odpowiednie porozumienie w tej 
sprawie.  

Prowadzimy prace porządkowe na gminnych placach zabaw. W czerwcu 
naprawiliśmy we własnym zakresie oświetlenie zewnętrzne w parku przy UG, 
zdewastowane przez nieznanego sprawcę.  
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W lipcu br. wykonane będą przeglądy techniczne budynków 
komunalnych oraz placów zabaw  z terenu gminy. Firma, która będzie 
wykonywała w/w przeglądy to Firma Remontowo–Budowlana JAR-CEZ 
Jarosław Sobczak  z Płocka.  

W maju i czerwcu przygotowywaliśmy teren parku przy UG w związku z 
odbywającym się tutaj Jarmarkiem Norbertańskim. Prowadziliśmy i 
zabezpieczaliśmy również zaplecze techniczne tej imprezy.  

Aktualnie skupiamy się na wykonaniu i złożeniu wniosku na czasową 
organizację ruchu podczas V Biegu Bodzanowskiego, który odbędzie się w 
sierpniu br. 

Nieprzerwanie wykonujemy wykaszanie i naprawy poboczy przy drogach 
gminnych.  

W związku z wysokimi temperaturami zewnętrznymi dla częściowego 
zabezpieczenia nawierzchni dróg wykonanych w tzw. taniej technologii, które 
pod wpływem wysokich temperatur rozpływają się, w przypadku potrzeb 
dokonujemy sypania tych dróg piaskiem. Materiał stosowany do sypania to 
sortowany piasek o granulacji 0-2 mm, używany również do zimowego 
utrzymania dróg.   

W ramach prac bieżących wykonaliśmy również równanie i profilowanie 
dróg w miejscowości Chodkowo Działki oraz współpracowaliśmy przy 
niwelacji i porządkowaniu terenu przy Alei Dębowej w Bodzanowie. 

W czerwcu br. w ramach prac związanych z realizacją funduszu 
sołeckiego wykonaliśmy remont drogi gminnej na odcinku 700 metrów                          
w miejscowości Kanigowo poprzez nawiezienie mieszanki żwirowej w ilości 
325 ton.  

Na bieżąco uzupełniamy ubytki w nawierzchniach asfaltowych  
wykonanych w tzw. taniej  technologii na terenie całej Gminy. Ostatnio w 
miejscowościach: Karwowo Szlacheckie, Borowice, Nowe Miszewo, Miszewo 
Murowane  oraz Mąkolin Kolonia.   

Ponieważ dokonano wyboru dostawcy kruszywa naturalnego                     
z przeznaczeniem na utwardzenie i remont dróg gminnych  od lipca br. 
rozpoczniemy rozwożenie kruszywa na drogi zgodnie z zamówieniami 
poszczególnych sołectw.   

Wyłoniony został dostawca dwóch lamp solarnych i pięciu lamp 
hybrydowych dla sołectw: Chodkowo, Leksyn, Małoszewo, Niesłuchowo, 
Stanowo.  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKOSOLARY Ireneusz 
Jóźwik z Kalisza. Montaż odbędzie się po podpisaniu umowy. 

W związku z tym, że pomimo rozesłanych zapytań, dotychczas nikt nie 
złożył oferty na remont i budowę chodników w miejscowościach: Nowe 
Miszewo, Chodkowo Działki oraz  Bodzanów w dalszym ciągu kontynuowane 
jest postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy. 

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na Wiśle w powiecie 
płockim, Starosta Płocki ogłosił stan alarmu przeciwpowodziowego w dniu 28 
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maja br. Natychmiast po ogłoszeniu alarmu, odbyło się  posiedzenie Gminnego 
Zespoły Reagowania Kryzysowego,  który odpowiedzialny był za prowadzenie 
wszelkich działań w związku z ogłoszonym alarmem. Przy współpracy z 
gminnymi OSP prowadziliśmy całodobowy monitoring stanu wody na rzece 
Wiśle oraz wałów przeciwpowodziowych. Na terenie naszej Gminy oprócz 
przekroczenia stanu alarmowego nie doszło do poważniejszych sytuacji w 
związku z podwyższonym poziomem wody. 1 czerwca br. alarm został 
odwołany. Wszystkim jednostkom OSP, które współpracowały z nami w czasie 
obowiązywania alarmu przeciwpowodziowego serdecznie dziękuję.      

 

 

       WÓJT GMINY BODZANÓW 

                 Jerzy Staniszewski  


