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Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów 

Z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz 

bieżącej działalności,  za okres za okres od 18 marca do 29 kwietnia 2015 r. 

Realizacja uchwał Rady Gminy      

Uchwały podjęte na VI i VII sesji Rady Gminy zostały przedłożone  

Wojewodzie Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia i były to 

następujące uchwały:  

1. uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 296/XLV/2014 Rady 

Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014r. w sprawie emisji obligacji 

oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu, 

2. uchwała w sprawie powierzenia przez Gminę Bodzanów Powiatowi 

Płockiemu realizowanie zadania publicznego dotyczącego 

transportu uczniów niepełnosprawnych, 

3. uchwała w  sprawie określenia na terenie Gminy Bodzanów liczby 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 

4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, 

4. uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, 

5. uchwała w sprawie wydzierżawienia niezabudowanej 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym, zlokalizowanej na 

działce oznaczonej nr ewidencji geodezyjnej 830/1 w miejscowości 

Bodzanów, stanowiącej własność gminy Bodzanów, 

6. uchwała w sprawie  dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej 

opłaty, 

7. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 27/V/2015 z dnia 20 lutego 

2015r. w sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od 

nieruchomości i leśnego od osób fizycznych, 

8. uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 21/IV/2014 na rok 

2015. 

9. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

 

Sposób prowadzenia inwestycji. 

 

1. Dnia 26.03. 2015r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Pzp dokonano wyboru 

Wykonawcy  na zadanie pn. Zamówienie dodatkowe na zadanie pn. 

Dokończenie robót po poprzednim wykonawcy na zadaniu pn.: Budowa 
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kompleksu sportowo – oświatowego wraz  z infrastrukturą towarzyszącą                     

i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I. 

Konieczność wykonania powyższych robót wynikła z opracowanej przez 

Rzeczoznawcę  ds. zabezpieczeń p. poż. analizy dokumentacji 

przeciwpożarowej oraz ze zmiany przepisów  w zakresie p.poż. W analizie 

Rzeczoznawcy została stwierdzona konieczność wykonania nowych robót 

budowlanych, nie ujętych w dotychczasowej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej a warunkująca uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.  

Negocjacje przeprowadzono z firmą:  

EURODOM  

Jarosław Dąbkowski  

Tłuchówek 44 

87-605 Tłuchówek 

Dnia 30.03.2015 r.  podpisano umowę (RI.272.16.2015) z w/w Wykonawcą na 

kwotę brutto – 154 296,40 zł. 

 

2. Dnia 13.03. 2015r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Pzp dokonano wyboru 

Wykonawcy  na zadanie pn. Odwodnienie części terenu kompleksu sportowo – 

oświatowego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. Budowa 

kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i 

zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo – I etap, gm. Bodzanów. 

Zakres tych prac nie została ujęta w dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

Zakres tych prac obejmuje połowę dachu budynku przedszkola, przyległe do 

budynku Przedszkola tarasy, część parkingów jak również przyłącze 

wodociągowe dla potrzeb zaopatrzenia w wodę do podlewania terenów 

zielonych. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:   

EURODOM  

Jarosław Dąbkowski  

Tłuchówek 44 

87-605 Tłuchówek 

DDnniiaa  1100..0044..22001155  rr..    ppooddppiissaannoo  uummoowwęę  ((RRII..227722..1188..22001155))  zz  ww//ww  WWyykkoonnaawwccąą  nnaa  

kkwwoottęę  bbrruuttttoo  ––  140 630,91 zł.  

 

3. Dnia 17.03. 2015r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Pzp dokonano wyboru 

Wykonawcy  na zadanie pn. Bieżący remont chodników w ramach – 

kompleksowego uporządkowania infrastruktury drogowej w m. Chodkowo - 

Działki 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:   

Drogowych Józef Panuś 

Ul. Lachmana 26/8 

09-407 Płock 



3 

 

DDnniiaa  3300..0033..22001155  rr..    ppooddppiissaannoo  uummoowwęę  ((RRII..227722..2200..22001155))  zz  ww//ww  WWyykkoonnaawwccąą  nnaa  

kkwwoottęę  bbrruuttttoo  ––  14 957,35 zł. 

 

4. Dnia 12.03. 2015r. na podstawie ogłoszonego przetargu nieograniczonego - 

art. 39 ustawy – Pzp dokonano wyboru Wykonawcy  na zadanie pn. Dostawa 

mieszanki żwirowej wraz       z transportem na naprawę dróg gruntowych na 

terenie Gminy Bodzanów w ilości 6000 ton 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:   

PETER-GUM s.c. Petera Zenon i Spółka 

Ul. Wiosenna 1 

09-410 Płock    

DDnniiaa  0099..0044..22001155  rr..    ppooddppiissaannoo  uummoowwęę  ((RRII..227722..2211..22001155))  zz  ww//ww  WWyykkoonnaawwccąą  nnaa  

kkwwoottęę  bbrruuttttoo  ––  116 604,00 zł. 

 

5. Dnia 16.03. 2015r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Pzp dokonano wyboru 

Wykonawcy  na zadanie pn. Inspektor Nadzoru na zadaniu pn. Odwodnienie 

części terenu kompleksu sportowo – oświatowego w ramach realizowanego 

zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą  i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo – I 

etap, gm. Bodzanów.   

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:   

Naczelna Organizacja Techniczna  

Fundacja Stowarzyszeń 

Naukowo Technicznych  

Rada w Płocku 

Ul. 1-go Maja 7A 

09-402 Płock 

KKwwoottaa  bbrruuttttoo  ffaakkttuurryy    ––  2 400,00 zł.  

 

6. Dnia 27.03. 2015r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Pzp dokonano wyboru 

Wykonawcy  na zadanie pn. Naprawa ubytków nawierzchni bitumicznych oraz 

nawierzchni dróg wykonanych w ramach zadania pn. Ulepszenie nawierzchni 

dróg żwirowych na terenie Gminy Bodzanów – etap I i II  

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:  

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego 

Daniel Panuś 

Ul. Lachmana 26/8 

09-407 Płock 

DDnniiaa  1177..0044..22001155  rr..    ppooddppiissaannoo  uummoowwęę  ((RRII..227722..2222..22001155))  zz  ww//ww  WWyykkoonnaawwccąą  nnaa::  

Wartość szacunkowa netto została ustalona na kwotę  – 27 176,51 zł.  

Cena brutto za wykonanie 1 m2 masą mineralno asfaltową na gorąco – 104,55 

zł. cena brutto za wykonanie 1 m2 emulsją asfaltową i grysem – 36,90 zł.  
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7. Dnia 03.04. 2015r.  na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Pzp dokonano wyboru 

Wykonawcy  na zadanie pn. Wykonanie utwardzonych dojść do budynku 

przedszkola wraz  z zamurowaniem  otworu drzwiowego w ścianie w ramach 

zadania pn. Dokończenie robót po poprzednim wykonawcy na zadaniu pn. . 

Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo – I etap, gm. 

Bodzanów. 

Konieczność wykonania powyższych robót wynika  z Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  Rozdział 2 § 16 punkt 1 

oraz rozdział 7 § 271 punkt 1. Wymieniony zakres prac nie występuje w obecnej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej  a jest niezbędny do zakończenia 

zadania podstawowego dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:  

EURODOM  

Jarosław Dąbkowski  

Tłuchówek 44 

87-605 Tłuchówek 

DDnniiaa  2200..0044..22001155  rr..    ppooddppiissaannoo  uummoowwęę  ((RRII..227722..2233..22001155))  zz  ww//ww  WWyykkoonnaawwccąą  nnaa  

kkwwoottęę  bbrruuttttoo  ––  8 461,12 zł.  

 

8. Dnia 25.03.2015r.  na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Pzp dokonano wyboru 

Wykonawcy  na zadanie pn. Wybór Inspektora nadzoru na wykonanie zadania 

pn. Wykonanie utwardzonych dojść do budynku przedszkola wraz                              

z zamurowaniem  otworu drzwiowego w ścianie w ramach zadania pn. 

Dokończenie robót po poprzednim wykonawcy na zadaniu pn. . Budowa 

kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą                       

i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo – I etap, gm. Bodzanów. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:  

Naczelna Organizacja Techniczna  

Fundacja Stowarzyszeń 

Naukowo Technicznych  

Rada w Płocku 

Ul. 1-go Maja 7A 

09-402 Płock 

KKwwoottaa  bbrruuttttoo  ffaakkttuurryy    ––  3 700,00 zł.  

 

9. Dnia 10.04. 2015r.  na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Pzp dokonano wyboru 

Wykonawcy  na zadanie pn. Wykonanie obróbek blacharskich na budynku 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie w ramach zadania pn. Budowa 
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kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i 

zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo – I etap, gm. Bodzanów. 

Roboty te nie zostały ujęte w dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:  

EURODOM  

Jarosław Dąbkowski  

Tłuchówek 44 

87-605 Tłuchówek 

DDnniiaa  2200..0044..22001155  rr..    ppooddppiissaannoo  uummoowwęę  ((RRII..227722..2244..22001155))  zz  ww//ww  WWyykkoonnaawwccąą  nnaa  

kkwwoottęę  bbrruuttttoo  ––  15 261,36 zł.  

 

    10.  23 marca odbył się odbiór końcowy dwóch inwestycji pn.:  

     - „Remont chodnika przy ulicy Wolności, Bankowej i Wyszogrodzkiej w m. 

Chodkowo-Działki, gm. Bodzanów” w ramach zadania inwestycyjnego  pn.: 

„Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej  w miejscowości 

Chodkowo-Działki”. 

     - „Budowa brakujących sieci wodociągowych na terenie gminy Bodzanów m.. 

Białobrzegi, Stanowo, Chodkowo, Parkoczewo i Gąsewo w ramach zadania 

inwestycyjnego  pn.: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gm. Bodzanów”. 

 

    11. 27 marca gmina Bodzanów otrzymała Zalecenie pokontrolne z 

przeprowadzonej kontroli ze strony MJWPU dla projektu pn.: "Budowa 

kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastrukturą towarzysząca i 

zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo - etap I" z zakresu 

weryfikacji Pzp na roboty budowlane i działania promocyjne. Jednostka 

Dotująca na podstawie tego pisma podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie 

naruszenia przez Gminę ustawy Pzp dla postępowania na roboty budowlane. 

Naruszenie to, skutkuje nałożeniem 5% korekty finansowej w wysokości 

179.388,57 zł od kwoty wydatków kwalifikowanych tj. 3.587.771,49 zł na 

Beneficjenta. W odniesieniu do nałożonej korekty finansowej Gmina musi 

pomniejszyć całkowitą kwotę wydatków kwalifikowanych o korektę w kwocie 

179.388,57 zł. W tym celu zostanie podpisany aneks do umowy uwzględniający 

nałożoną korektę oraz zmianę dotyczącą okresu realizacji projektu do dnia 30-

05-2015 r. 

 

     12. 30 marca złożono wniosek o płatność końcową do Urzędu 

Marszałkowskiego w ramach LSR na działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój 

wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 

zrealizowane zadanie pn.: „Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury 

drogowej w m. Chodkowo-Działki”  Całkowita wartość inwestycji 66.822, 87 zł 

w tym dotacja 42.260 zł.  
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13. 1 kwietnia złożono wniosek o płatność (w formie refundacji) do 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dla 

projektu pn.: "Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastruktura 

towarzysząca i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo - etap I" 

na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 10.805,55 zł  w tym kwota 

wydatków kwalifikowanych 9.184,72 zł. Wniosek o płatność rozliczający 

refundację – montaż monitoringu zatwierdzono pozytywnie przez MJWPU na 

podstawie pisma z dnia 14-04-2015 r.  

 

14. 9 kwietnia dokonano odbioru końcowego dla przedmiotu zamówienia pn.:  

„Odwodnienie części terenu kompleksu sportowo –oświatowego w ramach 

realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu sportowo-

oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą  i zagospodarowaniem terenu 

w miejscowości Chodkowo – etap I”. Wykonanie tego rodzaju robót stało się 

niezbędne dla ww. zadania inwestycyjnego. 

 

      15. 16 kwietnia odbył się odbiór zamówienia dodatkowego związanego z 

realizacją zadania podstawowego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 

kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I”. Wykonanie 

tego rodzaju robót stało się niezbędne dla spełnienia wymogów p.poż. i 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

 

      16. 17 kwietnia odbył się odbiór końcowy zadania „Budowa brakujących sieci 

wodociągowych na terenie gminy Bodzanów m.. Białobrzegi, Stanowo, 

Chodkowo, Parkoczewo i Gąsewo  w ramach zadania inwestycyjnego  pn.: 

„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. 

Bodzanów”. 

17. W ramach projektu partnerskiego pn.: Współpraca w ramach Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju 

subregionu”  współfinansowanego ze środków finansowych w ramach Programu 

Operacyjnego pomoc Techniczna 2007-2013, a realizowanego ze Związkiem 

Gmin Regionu Płockiego i gminami z powiatu płockiego - Lider Projektu ZGRP 

w miesiącu marcu br. podpisał umowę z Wykonawcą na opracowanie 

dokumentacji techniczna w ramach konkursu z Strategii Efektywności 

Energetycznej tj: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla 

budynków znajdujących się w miejscowości Bodzanów tj. dla Publicznego 

Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej. Obecnie Wykonawca na etapie 

opracowywania dokumentacji budowlanej. 
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Bieżąca działalność. 

1. W dniu 26 kwietnia 2015 r. rozstrzygnięte zostały  wybory uzupełniające do 

Rady Gminy Bodzanów w okręgu wyborczym nr 12 obejmującym 

miejscowość Białobrzegi. Na Radnego Rady Gminy Bodzanów wybrany 

został Pan Stanisław Rokicki.  

2. Rozstrzygnięte zostały konkursy na następujące stanowiska pracy: 

- st. ds. oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi – wyłoniony 

został Pan Zdzisław Leszczyński, który później zrezygnował z podjęcia pracy na 

tym stanowisku, z powodu nieprzyjęcia przez niego zaproponowanych 

warunków pracy, 

- st. ds. obsługi sieci teleinformatycznej – wyłoniony został Pan Krzysztof  

Pawlak, który podjął zatrudnienie.   

Ponadto podjąłem decyzję o utworzeniu  dwóch dodatkowych etatów  na 

stanowisku pracownika gospodarczego, z powodu konieczności wzmocnienia sił 

referatu gospodarki komunalnej w pracach porządkowych.  

Ilość dodatkowych miejsc pracy w Urzędzie Gminy Bodzanów spowodowana 

dotychczasowymi zmianami organizacyjnymi to  4 ¼  

3. W ramach projektów  organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Płocku, a współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej, które  mają 

na celu wsparcie dla osób pozostających bez pracy na rynku pracy,  w roku 

bieżącym Urząd Gminy Bodzanów złożył 6 wniosków na  organizację 30 

miejsc pracy w postaci staży i robót publicznych.   Każdy z wniosków 

poparty został wykazem kilkunastu lub kilku  kandydatów chętnych do 

podjęcia pracy, po weryfikacji przez PUP liczba ta ograniczyła się do 1-5 

osób które następnie zatrudnione zostały w tut. urzędzie. 

4.  

 

1. Staż powyżej 25 roku życia  z „profilem Pomocy II” – 5 osób na 5 m-cy 

zatrudnionych na stanowiskach referentów biurowych – 3,  pracowników 

gospodarczych – 2. 

2. Roboty publiczne dla osób od 30-40 lat bez wykształcenia średniego – 3 

osoby na 3 m-ce, pracownicy gospodarczy. 

3. Roboty publiczne dla osób po 50 roku życia – 1 osoba na 6 m-cy, 

pracownik gospodarczy. 

4. Staż do 25-go roku życia – 1 osoba na 5 m-cy, pracownik gospodarczy. 

5. Staż dla osób od 30-49 lat bez wykształcenia średniego – 1 osoba na 5 m-

cy pracownik  gospodarczy. 

6. Staż do 29-go roku życia – wniosek na 5 miejsc w trakcie załatwiania 

przez PUP. 
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5. Z mojej inicjatywy w dniu 27 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Gminy  

odbyło się spotkanie przedstawicieli Agencji FAST SERVICE zajmującej 

się pośrednictwem pracy tymczasowej,  z mieszkańcami gminy  

zainteresowanymi podjęciem pracy w zakładach zlokalizowanych w pobliżu 

Warszawy; Tesco, Mars, DHL, EuroCars.   W spotkaniu udział wzięło około 

100 osób, około połowy z nich zadeklarowało chęć zatrudnienia wypełniając 

w tym celu kwestionariusze dostarczone przez firmę. Przedstawiciel Agencji 

poinformował,  iż praca rozpoczęłaby się od 15 maja br. Wynagrodzenie od 

10,50 zł za godzinę do 14,10 zł w zależności od  kosztów dowozu, poza 

Marsem do pozostałych  - w zależności od wielkości grupy – dowóz 

zapewnia firma. 

6. W dniu 3 maja br. odbędą się uroczyste obchody święta 3 Maja, o godz. 12 

uroczysta Msza św. z udziałem pocztów sztandarowych. Po Mszy wystąpi 

młodzież Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie. Zapraszam wszystkich 

zainteresowanych.  

7. 10 maja br. odbędą się wybory Prezydenta  RP, głosowanie będzie się 

odbywać w tych samych lokalach wyborczych, w których odbywało się 

głosowanie w wyborach samorządowych, w godz. 7.00 – 21.00.  

8. 24 maja 2015 r. odbędzie się IX edycja Jarmarku Norbertańskiego.   

9. 31 maja 2015 r. odbędą się wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej. 

Siedziba Komisji Wyborczej obejmującej obszar Gminy Bodzanów, będzie 

miała miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.  Głosowanie odbywać 

się będzie w godz. 8.00 – 18.00. 

10.  Trwają prace związane z przygotowanie dożynek powiatowych.  

11. 1 czerwca otwarcie  przedszkola, szczegółowy program zostanie 

upubliczniony w najbliższych dniach.  

12. Od 2 marca do  27 kwietnia w Urzędzie Gminy w Bodzanowie przyjęto 110 

wniosków   o wydanie nowego dowodu osobistego.  

13. Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu    

gastronomicznym  na łączną wartość -   2114,35 zł. 

14. Prowadzimy negocjacje z dwoma firmami transportowymi, które mogłyby 

świadczyć usługi transportu publicznego na terenie Gminy Bodzanów. 

Założenia były aby linie komunikacyjne uruchomić niezwłocznie, jednakże 

ograniczenia wynikające z przepisów prawa w powyższym zakresie 

pozwalają gminie zawrzeć umowę z przewoźnikiem nie wcześniej niż w 

październiku. Wynika to z art. 22 i 23 ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym, z których wynika, że organizator (gmina) publikuje ogłoszenie 

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z wybranym przewoźnikiem w 

terminie nie krótszym niż 6 miesięcy przed planowanym terminem zawarcia 

umowy, jeśli wymiar kilometrów przejechanych rocznie nie przekroczy 50 

tys. Ponadto do bezpośredniego zawarcia umowy, tj. gdy średnia wartość 
roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1.000.000 euro a wymiar 
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kilometrów nie przekroczy 300 000 rocznie, nie stosuje się przepisów 

ustawy prawo zamówień publicznych. Planowane do realizacji dowozy 

odbywać się będą w kierunku najbliższych punktów przesiadkowych 

na terenie gminy Słupno (tj. w Święcieńcu i Słupnie, przy zajeździe 

Mazowsze). Wstępnie długość obsługiwanej trasy w jednym kierunku, to 

22 km. Liczba dziennych kursów w jednym kierunku maksymalnie 5. Firmy 

oszacowały koszty dopłat ze strony gminy na kwoty: 

Firma nr 1 – ponad 18 tys. zł. brutto 

Firma nr 2 – ok. 16 tys. zł.  
 

15. Dnia 23 kwietnia 2015 r. podpisano umowę Nr RI.272.25.2015 z Kancelarią 

Radców Prawnych “Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni” spółka 

partnerska z siedziba w Poznaniu w związku ze zleceniem pomocy prawnej: 

a) dochodzenia roszczeń przeciwko “TUZ” Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych z siedzibą w Warszawie związanych z udzieleniem zabezpieczenia 

roszczeń wynikających z umowy nr IRG.272.22.2013 zawartej pomiędzy Gminą 

Bodzanów a Przemysławem Niewiadomskim; 

b) roszczeń dochodzonych przez bank PKO BP SA wobec Gminy Bodzanów 

związanych z cesją wierzytelności Przemysława Niewiadomskiego związanych 

z umową IRG.272.22.2013; 

c) kar umownych w stosunku do Przedsiębiorstwa Budowlanego ELMIR 

Przemysław Niewiadomski, ul. Strażacka 3/1, 09-400 Płock. 

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za prowadzenie wyżej wymienionych spraw 

wynosić będzie brutto 30 750,00 zł. Wynagrodzenie płatne będzie w zależności 

od wykonanych prac tj. 

- 9 225,00 zł brutto w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, 

- 9 225,00 zł brutto w terminie 14 dni od dnia wniesienia powództwa w sprawie, 

- 6 150,00 zł brutto w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania przed 

sądem I instancji w jakiejkolwiek ze spraw, 

- 6 150,00 zł brutto w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w II 

instancji. 

  

16. Ponadto dodatkowo podpisano umowę nr RI.272.26.2015 z wyżej 

wymienioną Kancelarią prawną na świadczenie bieżącej pomocy prawnej przy 

obsłudze zagadnień prawnych związanych z: 

a) realizacją inwestycji pod nazwą “Budowa kompleksu sportowo – 

oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w 

miejscowości Chodkowo – etap I” w zakresie podwykonawców oraz inwestycji 

pod nazwą “Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanowo w 

ramach projektu pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – 

ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” w zakresie firmy Bakart Sp z o.o. i 

E.A.P.; 
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b) bieżącą obsługą Gminy Bodzanów wychodzącą poza zakres w/w zadań. 

Wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej odnośnie drugiej umowy 

wynosić będzie 3 690,00 zł miesięcznie. Umowę zawarto na czas określony do 

dnia 31.12.2015 r. 

17. Dnia 20-03-2015 r. otrzymaliśmy informację od Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, że złożony wniosek 

pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie 

Bodzanów”, złożony w ramach Mechanizmu Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2009-2014 znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej dla 

Rezultatu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach” i uzyskał 

dofinansowanie w wysokości do 803.642,00 PLN tj 80% od wartości całkowitej 

projektu 1.066.438,00 zł. Obecnie Gmina jest na etapie przygotowywania 

dokumentów celem zawarcia umowy z jednostka Dotującą. Zakres prac ujętych 

we wniosku o dofinansowanie obejmuje jedynie termomodernizację Gimnazjum 

i Szkoły Podstawowej w Nowym Miszewie odnośnie ocieplenia ścian budynku, 

malowania i przebudowy dwóch kotłowni na kotłownię na paliwo stałe 

(Biomasa). W projekcie nie zostały ujęte roboty budowlane tak ważne dla 

poprawy ejektywności energetycznej tj. wymiana stolarki drzwiowej, naprawa 

dachu i kominów w części szkoły Podstawowej oraz na hali sportowej.  

W związku z tym zakres prac zostanie rozszerzony o: 

- poprawę stanu pokrycia dachu na budynku szkoły podstawowej, 

- remont kominów na szkole podstawowej, 

- wymiana stolarki drzwiowej,  

- docieplenie stropu na budynku gimnazjum w części hali sportowej, 

- poprawa pokrycia dachowego na budynku gimnazjum, 

- założenie płytek przy zejściu do kotłowni oraz odwodnienie schodów. 

Na etapie projektowania można było również utworzyć jedną kotłownię dla 

całego obiektu, ale nie zostało to uwzględnione.  

Cały zakres prac, o które musi zostać rozszerzona ta inwestycja – będzie 

pokryty ze środków  własnych. Gdyby zostało to uwzględnione na etapie 

projektowania można byłoby te koszty pokryć również z dotacji.  

 18. W dniu 15 kwietnia 2015 r. odbyło się wyjazdowe spotkanie podczas 

którego dokonano przeglądu dróg powiatowych w gminie Bodzanów. W 

spotkaniu uczestniczyli Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona 

Sierocka, Radni Rady Powiatu w Płocku - Paweł Jakubowski, Adam Sierocki, 

Apolinary Gruszczyński, Bogdan Banaszczak, Bogusław Jankowski, Andrzej 

Kuliński, Józef Walewski, Krzysztof Wielec, Paweł Bogiel, Wójt Gminy 

Bodzanów Jerzy Staniszewski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w 

Płocku Marcin Błaszczyk. Podczas spotkania omówiono możliwości pozyskania 

środków unijnych z przeznaczeniem na przebudowę i remonty dróg 

powiatowych. 
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Ustalono, iż remontowi podlegać będzie droga powiatowa nr 2956W 

Bodzanów-Kępa Polska na odcinku Bodzanów - Cieśle. Zadanie jest możliwe 

do zrealizowania z otrzymanej dotacji oraz w partnerstwie powiatu i gminy w 

kontekście konstruowanego przez Powiat Płocki planu inwestycji i remontów 

dróg powiatowych finansowany ze środków własnych oraz źródeł zewnętrznych 

w perspektywie możliwych do pozyskania środków finansowych z Unii 

Europejskiej.  

 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

DROGI 

W ramach bieżącego utrzymania dróg, w kwietniu wyrównano nawierzchnię 

około 80 % dróg  gminnych. Prace niniejsze prowadzone są na bieżąco 

oczywiście pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych.  

W maju rozpocznie się nawożenie części dróg gminnych kruszywem, 

zakupionym w ramach rozstrzygniętego przetargu na dostawę mieszanki 

żwirowej na podbudowę dróg.  

Obecnie trwa naprawa dróg gminnych utwardzonych wg tzw. taniej technologii. 

 

Wykonany został remont części kanalizacji deszczowej przy Ośrodku Zdrowie 

w Chodkowie Działki. Naprawiono studnie rewizyjne oraz pomalowano 

stanowiska dla autobusu przy szkole na  ulicy Wolności w Bodzanowie za 

łączną kwotę  4932,09 zł. Prace wykonał Zakład Usług Drogowych Józef Panuś 

z Płocka. Aktualnie prowadzimy remont pomnika przy ul. Wolności. 

 

Wykonany został przegląd oznakowania dróg gminnych, przeprowadzono 

najpotrzebniejsze prace konserwacyjne tj. prostowanie i ponowne ustawianie 

przewróconych znaków. W wyniku dokonanego przeglądu sporządzono 

zestawienie znaków do uzupełnienia, które w większości prawdopodobnie 

zostały skradzione w ciągu ostatniego roku. Ilość brakujących znaków wynosi 

115 sztuk, a wartość zakupu nowych ok. 9.000 zł. 

 

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” wykonało przeglądy 

okresowe nawierzchni dróg (na gwarancji do 12.11.2015 r.)  w następujących 

miejscowościach: 

1. Kanigowo – Wiciejewo 

2. Kłaczkowo – Nowe Miszewo (ulica Górna) 

3. Borowice – Barcikowo 

4. Reczyn – Nowy Reczyn 

Podczas przeglądu stwierdzono uszkodzenia nawierzchni i krawędzi dróg, 

rozszczelnienie szwów technologicznych oraz liczne punktowe przebarwienia 

na nawierzchni dróg, które wymagają dalszej obserwacji. Termin usunięcia 
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usterek i postawienia diagnozy powstawania przebarwień ustalono do dnia 

31.05.2015 r. 

 

Dokonano przeglądu okresowego nawierzchni drogi gminnej Nowe Miszewo – 

Borowice (na gwarancji do 20.11.2015 r.) wykonanej metodą 

powierzchniowego utrwalenia przez firmę   BUDOMOST Sp. z o.o. – 

stwierdzono uszkodzenia nawierzchni. Termin usunięcia usterek ustalono do 

dnia 15.06.2015 r.  

 

Uzyskano zgodę Zarządu dróg Powiatowych w Płocku na dokonanie nasadzeń 

w pasie zieleni przy drodze powiatowej Płock – Wyszogród, do prac 

przystąpimy w miesiącu maju. 

 

Zakupiono chorągiewki oraz uchwyty do ich zamocowania na słupach przy 

drogach  w miejscowościach Bodzanów oraz Nowe Miszewo w ilości 50kpl. za 

kwotę 5.114,00zł 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Wykonano okresowe przeglądy budowlane wież teleinformatycznych w 

miejscowościach Reczyn i Chodkowo. 

 

Dokonano przeglądów kotłów CO w budynkach komunalnych w Stanowie 61 i 

Chodkowie-Działkach ul. Miodowa 17. Przeglądy wykonały dwie niezależne 

firmy: Falenczyk KKF z Pruszcza oraz Clima Hit z Płocka. Kotły na wskutek 

dotychczasowej eksploatacji  wymagają przeprowadzenia gruntownych napraw 

a nawet wymiany na nowe przed kolejnym sezonem grzewczym. 

  

Dokonano  remontu lokalu mieszkalnego w Bodzanowie przy ul. 

Poniatowskiego dla kolejnej rodziny oczekującej na przydział mieszkania 

socjalnego. W lokalu wymieniono drzwi, naprawiono podłogę, tynki 

wewnętrzne i odmalowano ściany.  

 

 W trakcie remontu jest budynek przeznaczony do zamieszkania na ulicy 

Nadrzecznej 3. Na chwilę obecną wykonany został przegląd budowlany i 

kominiarski tego budynku.  

WODOCIĄGI I KANALIZACJA 

Przystąpiono do prac związanych z usunięciem zgłaszanej awarii na sieci 

wodociągowej w miejscowości Cieśle. Awaria związana jest z 

niekontrolowanym wzrostem lub spadkiem  ciśnienia wody w instalacji 

wodociągowej. Usterka zostanie usunięta w maju br.  
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Dokonano kilku bieżących napraw  przyłączy wodociągowych w 

miejscowościach: Stanowo, Krawieczyn, Chodkowo oraz dezynfekcji Stacji 

Uzdatniania Wody w Leksynie wraz z podległą siecią wodociągową w celu 

poprawy jakości wody pitnej.  

Dokonano dwukrotnego czyszczenia przepompowni ścieków na osiedlu w 

Nowym Miszewie.  

 

Zlecono przegląd bieżący instalacji technologicznej Oczyszczalni Ścieków w 

Bodzanowie wraz z czyszczeniem dyfuzorów łączny koszt 4.950,00 zł/netto. Po 

przeglądzie sporządzony zostanie protokół przeprowadzenia ewentualnych 

napraw. Ostatni kompleksowy przegląd oczyszczalni odbył się 12.01.2010 r. 

 

Rozpoczęto prace nad opracowaniem aktualnej taryfy  dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

W związku z kończącymi się terminami ważności pozwoleń wodno prawnych 

na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych w SUW Leksyn 

do 31.08.2013r. w SUW Stanowo do 30.09.2013r. w SUW Reczyn do 

28.11.2013r. oraz na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu 

melioracyjnego z  oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie do 30.06.2013r.   

w maju 2013 r. zlecono ustnie podmiotowi zewnętrznemu wykonanie operatów 

wodno prawnych celem uzyskania stosownych pozwoleń na szczególne 

korzystanie ze środowiska w tym zakresie. 

 Wszystkie materiały niezbędne do wykonania w/w operatów były sukcesywnie  

przekazywane niniejszemu Wykonawcy. Niestety pomimo wielu 

wcześniejszych prób ponagleń i odebrania dokumentacji źródłowych 

dotyczących  realizacji tych zadań nie udało się wyegzekwować  wykonania  

niniejszego zlecenia w terminach, a ponieważ przekazane dokumentacje były 

jedynymi egzemplarzami  nie można było zwrócić się do innego podmiotu o 

wykonanie przedmiotowych operatów. 

W  związku z tym dokumentacje na powyższe Wykonawca dostarczył po 

terminach obowiązywania pozwoleń wodno prawnych tzn. 

- Oczyszczalnia Ścieków w Nowym Miszewie  w lipcu 2013 r. 

- SUW w Leksynie w październiku 2013 r. 

- SUW w Stanowie w sierpniu 2014 r. 

- SUW w Reczynie w lutym 2015 r. 
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W nawiązaniu do czego pozwolenia wodno prawne na poszczególne obiekty 

zostały wydane po terminach ich obowiązywania: 

- Oczyszczalnia Ścieków w Nowym Miszewie - 09.10.2013 r.  

- SUW w Leksynie - 17.01.2014 r. 

- SUW w Stanowie - 12.12.2014 r.  

- SUW w Reczynie - 24.04.2015 r.  

 

W efekcie tych działań z tyt. opłat środowiskowych za pobór wód podziemnych 

oraz odprowadzanie ścieków Urząd Gminy w Bodzanowie zmuszony został do 

zapłaty opłat podwyższonych w wysokościach: 

-za rok 2013 zapłacono 31.629,00zł i podstawy 26.730,00zł łączenie 

58.359,00zł  

-za rok 2014  zapłaciliśmy 86.505,00 zł  i podstawy 23.246,00 zł łącznie 

109.751,00zł,  

ale ponieważ  pozwolenie wodno prawne dotyczące SUW w Reczynie wydano 

dopiero  24 kwietnia 2015r. to w 2016 r. poniesiemy opłatę podwyższoną za 

pobór wód podziemnych  oraz odprowadzanie wód popłucznych ze Stacji 

Uzdatniania Wody w Reczynie w wysokości, która zostanie ustalona w 2016r. 

do 31 marca za rok 2015. 

 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

Odnośnie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w 2014 r. przepisami 

organem egzekucyjnym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 

Wójt Gminy.  

Od września 2014 r. egzekucję opłaty śmieciowej wszczęto wobec 111 

właścicieli nieruchomości w gminie Bodzanów. W wyniku prowadzonej 

egzekucji 75 osobom dokonano zajęcia wierzytelności: z rachunku bankowego, 

u pracodawcy bądź ze świadczenia emerytalnego. Z zajęć tych uzyskano kwotę 

ok. 20.000 zł.  

Znowelizowana ustawa śmieciowa z 28 listopada przywróciła zasady ogólne, w 

myśl których organami egzekucyjnymi należności pieniężnych są naczelnicy 

urzędów skarbowych i prezydenci niektórych miast. Nowelizacja wprowadziła 

również mechanizm umożliwiający samorządom utrzymanie windykacji 

należnych kwot na zasadzie dobrowolności. Jednak ze względu na wyczerpane 

możliwości ściągnięcia należności pieniężnych za odpady komunalne podjęto 

decyzję o przekazaniu akt spraw prowadzonych przez Wójta  i wówczas 

organem egzekucyjnym będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego. 

 Na terenie całej gminy od miesiąca trwają prace porządkowe. Zbierane odpady 

są segregowane i odbierane przez uprawnionego Przedsiębiorcę,  po czym 

przekazywane do Instalacji Odzysku.  
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POZOSTAŁE 

W wyniku przeprowadzonego na początku kwietnia sprawdzenia składowiska 

odpadów Łysa Góra w Bodzanowie dokonano naprawy zdewastowanego 

piezometra P1 przeznaczonego do poboru wody podziemnej. Naprawę 

wykonała Pracownia Usług Geologicznych GEO-WIERT z Sierpca za kwotę 

2.460,00 zł/brutto. 

 

13 kwietnia odbyła się kontrola składowiska odpadów Łysa Góra w Bodzanowie 

przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Warszawie Delegatura w Płocku. Na podstawie wizualnej kontroli składowisko 

odpadów w Bodzanowie posiada wszystkie urządzenia niezbędne do 

wykonywania badań monitoringowych. W dniu kontroli pobrano wodę 

podziemną do analizy. Na chwilę obecną czekamy na pierwsze wyniki badań i 

dalsze czynności kontrolne.   

 

3 marca złożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie (Delegatura w Płocku) wniosek o dofinansowania w 

formie dotacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Bodzanów w 2015 r.” Wnioskowana 

kwota dotacji 70.924,00 zł. Pismem z dn. 17.04.2015 (20.04.2015 r. data 

wpływu do tut. Urzędu) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował, iż Uchwałą Zarządu z dnia 

14.04.2015 r. przyznano nam dotację w wysokości do 70.923,00 zł gdzie 

dofinansowanie ze środków WFOŚiGW wynosi do 30.038,20 zł (co stanowi do 

36 % kosztu kwalifikowanego zadania) natomiast dofinansowanie ze środków 

NFOŚiGW w wysokości do 40.884,80 zł (co stanowi do 49 % kosztu 

kwalifikowanego zadania).  

 

11 marca złożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie (Delegatura w Płocku) Sprawozdanie z 

zakończonej inwestycji pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Bodzanów”. Kwota dotacji wynosiła 

26.271,00 zł., ilość odebranych odpadów zawierających azbest 69,939 Mg. 

31 marca odbyła się kontrola realizacji zawartej umowy w 2014 roku o 

dofinansowanie zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Bodzanów (umowa dotacji 0923/14/OZ/D 

z dn. 08.12.2014 rok – kwota dotacji 13.411,00 zł). Jednostką kontrolującą był 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

Wydział Zamiejscowy w Płocku. W kontekście postanowień zawartych w 

umowie o dofinansowanie na dzień kontroli tj. 31.03.2015r. Gmina Bodzanów 
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wywiązała się z warunków umowy i prawidłowo złożyła rozliczenie końcowe 

dotacji.  
 

  

        /-/ Jerzy Staniszewski  

        Wójt Gminy Bodzanów  


