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

działalności, za okres od 30 grudnia 2019 r. do 29 stycznia 2020 r. 
 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy.  
 

Uchwały podjęte na XIV 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 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu gminy Bodzanów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, 

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2019 – 2033, 
- zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 27/III/2018 na rok 2019, 

- 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  2020 – 

2033 wraz z autopoprawką, 

- w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Bodzanów na rok 2020 wraz z autopoprawką, 

- w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Bodzanów na rok 2020,  

- w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Bodzanów na 2020 r., 

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, 

- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Bodzanów na rok szkolny 

2019/2020, 

- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Bodzanów na lata 2019-2023, 

- zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Bodzanów. 

 
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  

II. Sposób prowadzenia inwestycji.  

Z zakresu gospodarski wodno-ściekowej: 

- 16 stycznia został zatwierdzony przez Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska                        
i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek sprawozdawczy z rozliczenia ostatniej zaliczki 
na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie Gminy Bodzanów".  

Z zakresu budynków użyteczności publicznej: 

- 31 grudnia 2019 r. złożyłem wniosek o płatność w związku z zakończeniem przebudowy 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Polska. 
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Z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami: 

21 stycznia br. przekazałem do publikacji:  
- ogłoszenie o zamiarze sprzedaży działki nr 63 o pow. 0,42 ha w miejscowości Łętowo 
zabudowanej budynkiem dawnej szkoły podstawowej. Cena wywoławcza 262 000,00 zł. 
(netto = brutto), 3 marca br. upływa termin składania wniosków dotyczących możliwości 
skorzystania  z  prawa pierwokupu nieruchomości, 

- ogłoszenie o III 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 = brutto). Przetarg odbędzie się                
28 lutego 2020 r., 

- ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek o nr ewidencji 
geodezyjnej 39/1 i 41 o łącznej pow. 3,73 ha położonych w obrębie Leksyn. Przetarg 
odbędzie się 28 lutego 2020 r. Cena wywoławcza działki 39/1 - 27 400,00 zł. (brutto),                      
a działki 41 - 20 400,00 zł. (brutto).   

Z zakresu infrastruktury drogowej: 

- 21 stycznia br. wpłynął wniosek o wydanie decyzji celu publicznego dla zadania                      
pn. "Przebudowa dróg osiedlowych w Bodzanowie, Chodkowie i Chodkowie-Działkach - 
etap I”, 

- 22 stycznia br. ogłosiłem przetarg na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg 
gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo - Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek 
Białobrzegi - droga krajowa nr 62", w zakresie wykonania ul. Długiej i skrzyżowania                
z ul. Białobrzeską. Termin składania ofert upływa 10 lutego br., 

- 24 stycznia br. w ramach inwestycji drogowych Powiatu Płockiego odbyło się przekazanie 
placu budowy -  przebudowy i modernizacji drogi nr 2944W Radzanowo - Bodzanów                          
w m. Bodzanów, termin realizacji do 15 kwietnia br. oraz drogi nr 3059W Ilinek – Kucice – 
Bulkowo – Bodzanów w m. Mąkolin, termin realizacji do 30 czerwca br. 

Z zakresu gazyfikacji: 

- 17 stycznia br. wydałem decyzję celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego 
ciśnienia na terenie osiedla Białobrzegi, obecnie pracownia projektowa przygotowuje 
stosowny projekt budowlany. 

III.  Bieżąca działalność. 

– Urealniono plan dochodów z tytułu „Wpływy z różnych dochodów”, wprowadzając do 
budżetu na podstawie umowy Nr NBP-DEW-WPE-AB-0662-0295-2019 z dnia                             
3 grudnia 2019 r. zawartej z Narodowym Bankiem Polskim, środki w wysokości                          
10 000,00 zł. otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie wydarzenia edukacyjnego              
pn. „Polski ZŁOTY ma sto lat”. Głównym celem zadania jest uświadomienie uczniom, jak 
zmieniła się polska waluta od jej odrodzenia do czasów współczesnych, a także jak stabilna 
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pozycja złotego wpłynęła na rozwój gospodarki i pozycję Polski w świecie. Cel ten ma zostać 
osiągnięty poprzez organizację dwudniowej wycieczki do Warszawy, w czasie której 
uczniowie zwiedzą Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego, wezmą udział w 
warsztatach „Nasz polski złoty”, wysłuchają prelekcji w Szkole Głównej Handlowej oraz 
odwiedzą Gabinet Numizmatyczny Zamku Królewskiego w Warszawie. 

- 12 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Bodzanowie odbył się 28 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. WOŚP rozpoczął się o godz. 8.00 Off Roadowymi zmaganiami 
zorganizowanymi przez Pana Wojciecha Janowskiego „Groszek Off Road”.                                    
W godz. 8.00-16.00 można było uczestniczyć w rejsach po Wiśle motorówką w Kępie 
Polskiej, o godz.17.00 rozpoczął się koncert gwiazd. W tym roku udało nam się zebrać kwotę 
53 625, 15 zł., 16 euro oraz 100 dolarów – co dało łącznie rekordowy wynik 54 079,08 zł.  
Akcję wspierało 80 wolontariuszy. 

REFERAT INFRASTRUKTURY 

Od początku stycznia rozpoczęto prace związane z realizacją zadań zaplanowanych 
w ramach wydatkowania środków funduszy sołeckich. W związku z naborem wniosków                  
o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2020”, przygotowywane są szczegółowe opisy zadań przyjętych do realizacji  
w sołectwach: Bodzanów, Chodkowo, Łętowo, Borowice oraz Garwacz. 

Przygotowano zapytanie ofertowe na dostawę materiałów remontowo-malarskich na 
rok 2020, wykorzystywanych w ramach prac własnych oraz zapytanie ofertowe na 
świadczenia usług w zakresie odbioru nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych 
usytuowanych przy budynkach komunalnych Gminy Bodzanów. 

Rozpoczęto odnawianie kotłowni w budynku komunalnym w m. Chodkowo-Działki 
ul. Miodowa 17 oraz remont łazienki w budynku urzędu gminy z dostosowaniem do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.  

Na bieżąco wystawiane są faktury za wynajem gminnych lokali komunalnych                        
i użytkowych. W związku z faktem, iż umowy na wynajem lokali komunalnych zawierane są 
na czas określony, sukcesywnie są one aktualizowane i przedłużane. 22 stycznia podpisana 
została kolejna ugoda na ratalną spłatę zadłużenia z tytułu najmu lokalu socjalnego. 

 Firma „Szer- Serwis” Robert Szerewicz wykonała naprawę samochodu ciężarowego 
Mercedes Benz za kwotę 10 585,00 zł. 

Ponadto naprawiono  pompę hydrauliczną w koparko – ładowarce KOMATSU za 
kwotę 13 038,00 zł. Usługę naprawy wykonała firma „Naprawa Maszyn Budowlanych 
SANIT–INŻ. Waldemar Nowak”. We własnym zakresie wykonujemy  remont równiarki, 
prace naprawcze i konserwacyjne to koszt około 12 000,00 zł. 



4 

 

Dokonano zakupu znaków drogowych, zapór drogowych i rur ocynkowanych na 
łączną kwotę 7 000,00 zł. Materiały wykorzystane zostaną do oznakowania dróg gminnych 
oraz zabezpieczenia robót prowadzonych na drogach na terenie Gminy Bodzanów.  

W wyniku wystosowanych pism do: 
- Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w sprawie poziomego oznakowania w ciągu drogi 
powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno, otrzymaliśmy informację, iż 
oznakowanie poziome segregacyjne zostanie wykonane po rozstrzygnięciu postępowania              
w sprawie wykonania i odnowienia oznakowań poziomych na drogach powiatowych                       
w 2020 roku, 
- Starostwa Powiatowego w Płocku w sprawie podwyższenia i ujednolicenia  standardu 
zimowego utrzymania drogi gminnej nr 2947W Leksyn-Mąkolin, otrzymaliśmy informację, 
że zmiany  zostaną wprowadzone do planu w przyszłym sezonie zimowym, natomiast w tym 
roku Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku zwróci szczególną uwagę na zimowe utrzymanie 
w/w drogi i w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych dla całego 
przebiegu tej drogi zostanie zastosowany V standard zimowego utrzymania nawierzchni.  

19 grudnia 2019 r. uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Starostwa 
Powiatowego w Płocku, Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku oraz Komendy Miejskiej 
Policji w Płocku, którego tematem była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze 
powiatowej nr 2956W. Podczas spotkania ustalono, że  na drodze będą odbywały się częstsze 
patrole policyjne oraz zostaną zamieszczone tabliczki uzupełniające pod znakami D-18 
„parking” przed urzędem gminy - „dotyczy pojazdów do 2,5t”.  

W celu uporządkowania stanu faktycznego i prawnego drogi o nr ewid. 71                        
w m. Karwowo Szlacheckie, znajdującej się na granicy z Gminą Mała Wieś, w grudniu 2019r. 
dokonano wytyczenia geodezyjnego w/w drogi.  

W wyniku wzrostu cen za zużycie energii elektrycznej ujednolicono zasady 
funkcjonowania oświetlenia dróg i terenów na obszarze całej Gminy Bodzanów. Oświetlenie 
uruchamiane jest w przedziałach: 30 minut  po zachodzie słońca do godziny 23.00 oraz od 
godz. 4.30 do 30 minut przed wschodem słońca.  

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 
 

W styczniu br. dzięki pomocy i zaangażowaniu sołtysów zawiadomiono mieszkańców 
o obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. stawkach opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz 
zasadach segregacji. W związku z ustawowym obowiązkiem segregacji odpadów mieszkańcy, 
którzy oddawali odpady jako zmieszane na bieżąco dokonują korekt deklaracji.  

Ponadto dokonano rozliczenia obowiązującej do 31 grudnia 2019 r. umowy z firmą 
REMONDIS Sp. z o. o na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                
z nieruchomości zamieszkałych z terenu gm. Bodzanów w 2019 roku. Koszt usługi odbioru, 
transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy w 2019 roku   
(w tym obsługa PSZOK) wyniósł 798 033,60 zł., koszty funkcjonowania systemu  (w tym 
koszty administracyjne, obsługa serwisowa programu komputerowego, wynagrodzenia 
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pracowników, szkolenia, materiały) wyniosły 106 848,54 zł., wpływy za rok 2019 wyniosły 
808 005,95 zł. W związku z brakiem regularnych, comiesięcznych wpłat  
z tytułu gospodarowania odpadami zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców deklaracjami   
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, saldo zaległości na dzień 
31.12.2019 r. wyniosło 304 059,94 zł.   Wobec osób, które zalegają z opłatami wystawiane są 
upomnienia do zapłaty, a następnie tytuły wykonawcze, które przekazywane są do Naczelnika 
Urzędu Skarbowego celem dalszego prowadzenia egzekucji administracyjnej. 

 W związku z otrzymywanymi informacjami o zalegających odpadach komunalnych  
na działkach stanowiących prywatną własność, podejmowane są na bieżąco działania mające 
na celu ich uporządkowanie przez właścicieli nieruchomości w wyznaczonym terminie. 
 

16 stycznia br. na wniosek Stowarzyszenia „Pogotowie dla Zwierząt” z siedzibą                  
w Korytnicy, na podstawie art. 7 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
wydana została decyzja o czasowym odebraniu 11 psów z posesji  położonej  na  terenie  
Gminy  Bodzanów. 

 Wszczęto procedurę przygotowywania projektu programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzanów                      
w 2020 roku.  

Wodociągi i kanalizacja 

 Na bieżąco wykonywane są prace polegające na usuwaniu awarii sieci                              

wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzanów. W dalszym ciągu odbierane są 

kolejne wykonane przyłącza kanalizacyjne.  

W styczniu br. podpisanych zostało 20 nowych umów na dostawę wody                            

i odprowadzenie ścieków. 

 W dalszym ciągu prowadzona jest windykacja należności za wodę i ścieki. W styczniu 

wystawione zostały kolejne wezwania do zapłaty na łączną kwotę 73 563,41 zł., z czego 

dłużnicy dokonali spłaty zaległości w wysokości 12 215,76 zł. Na bieżąco przygotowywane 

są kolejne wezwania. 

 Obecnie przygotowujemy się do rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem 

odprowadzenia wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Stanowie.  

  

Wójt Gminy Bodzanów 

/-/ Jerzy Staniszewski 
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