
Strona 1 z 8 

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów 

z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji  

oraz bieżącej działalności, za okres od 30 lipca do 28 września 2020 r. 

 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy.  
 

Uchwały podjęte na XIX Sesji Rady Gminy Bodzanów, zostały przedłożone 
Wojewodzie Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia oraz według 
właściwości do Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Płocku, są to następujące 
uchwały:  

- uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na 

lata 2020-2033,  

- uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 162/XIV/2019 na rok 2020, 

- uchwała uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego         

w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie 

powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego i miasta Płock,  

- uchwała w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania z świetlic wiejskich na 

terenie gminy Bodzanów”.  

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  
 
Sposób prowadzenia inwestycji 

Z zakresu gospodarski wodno-ściekowej: 
 
• 25 września br. w ramach  zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gminy Bodzanów” dokonałem odbioru robót realizowanych 
przez firmą BANGO, polegających na rozbudowie sieci wodociągowej                    
i kanalizacyjnej w Nowym Miszewie i Miszewie Murowanym. Wartość inwestycji to 
kwota 220 313,69 tys. zł., z czego 63,63 % stanowi dofinansowanie w ramach 
PROW 2014-2020; 

• w ramach tego samego zadania inwestycyjnego trwają zaawansowane prace 
polegające na  rozbudowie stacji uzdatniania wody w Reczynie. Na dzień 
dzisiejszy wykonano 80% prac termomodernizacyjnych, posadowiono nowy 
zbiornik, wybudowano nowe ogrodzenie obiektu, a także położono nową więźbę 
dachową i pokrycie blachą. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 30 listopada 
br.; 

• w związku z realizacją III etapu zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Bodzanów” obecnie trwa przygotowanie dokumentacji 
do wyłonienia wykonawcy prac polegających na rozbudowie SUW w Leksynie         
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i budowy pośredniej pompowni wody w Nowym Kanigowie (w tzw. systemie 
zaprojektuj i wybuduj). 

 
Z zakresu budynków użyteczności publicznej: 
  
• 21 września br. dokonałem wprowadzenia na budowę firmy RAFMAR                     

z Szymanowa, która w ramach dofinansowania otrzymanego z Departamentu 
Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego ze środków 
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 
wykona modernizację hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym 
Miszewie. Termin wykonania robót upływa 15 października br. Łączna wartość 
zadania to 243 807,22 zł., w tym 100 000,00 zł. to dofinansowanie.  

• 25 września br. w ramach zadania pn. „Budowa PSZOK w Chodkowie ul. Górna” 
wykonawca projektu budowlanego otrzymał prawomocną decyzję celu 
publicznego dla inwestycji. Kolejnym etapem będzie wystąpienie o pozwolenie na 
budowę obiektu.  
  

Z zakresu infrastruktury drogowej: 

• 17 sierpnia br. uczestniczyłem w odbiorze robót polegających na  budowie              
i przebudowie dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo - Białobrzegi    
i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi (etap I dr 291702W);  

• 10 sierpnia br. zakończono przebudowę ulicy Białobrzeskiej wraz z uzupełnieniem 
poboczy kruszywem, wykonaniem ścieżki rowerowej w stronę ulicy Krętej                
i chodnika przy przystanku autobusowym; 

• 26 sierpnia br. dokonałem odbioru robót realizowanych przez firmę Roboty 
Drogowe Andrzej Kryjak polegających na przebudowie nawierzchni drogi w 
miejscowości Łagiewniki. Nawierzchnia drogi gminnej na odcinku 1,1 km została 
wykonana z kruszywa łamanego typu dolomit. Koszt realizacji inwestycji to 
144 992,17 zł, z czego 55 000,00 zł. to dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;  

• 28 sierpnia br. dokonałem odbioru robót polegających na przebudowie 
nawierzchni ul. Dojazdowej  w Białobrzegach. W ramach zadania wykonano nową 
nakładkę asfaltową oraz pobocza, na długości 300 mb. od mostu w kierunku ul. 
Długiej. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego oraz środków 
własnych gminy. Koszt inwestycji to 73 947,60 zł. 

 
Z zakresu oświaty: 

• w związku z realizacją umowy o powierzenie grantu dotyczącej realizacji projektu 
„Zdalna Szkoła +” zakupionych zostało 21 laptopów dla placówek oświatowych      
z terenu Gminy Bodzanów o łącznej wartości 72 828,00 zł.; 

• 6 sierpnia br. podpisałem umowę z Firmą Usługowo-Handlową Piotr Ossowski                             
z/s w Kondrajcu Szlacheckim na świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół 
na terenie Gminy Bodzanów. 
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Z zakresu bezpieczeństwa i działalności OSP:  

• 28 września 2020 r. podpisałem umowę na zakup lekkiego samochodu ratowniczo 
– gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie. Wartość pojazdu to                       
220 000,00 zł., termin jego dostawy upływa 15 październik 2020 r. 

 
 
 
Z zakresu gospodarki nieruchomościami: 
 
• 29 września br. w Tygodniku Płockim zostaną opublikowane ogłoszenia                

o zamiarze sprzedaży nieruchomości gminnych w: Chodkowie-Działkach działka 
76/11, Bodzanowie  działka 469/1 i Stanowie kompleks 9-ciu działek tj. 45/6, 45/7, 
45/8, 45/9, 45/10, 45/11, 45/12, 45/13, 45/14.  

Bieżąca działalność 

• 1 sierpnia br. dział świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Bodzanowie rozpoczął przyjęcia wniosków do wypłaty świadczenia 
„Dobry Start”, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego; 

• 1 września uruchomiono nabór wniosków na stypendia szkolne o charakterze 
socjalnym; 

• w dniach 17-18 września br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
rozdysponował 20,3 t. żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa dla osób uprawnionych; 

• z dniem 28 września br. rozpoczęto dożywianie uczniów w ramach Programu 
„Posiłek  w szkole i w domu”; 

• ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nadal koordynuje działania 
pomocowe i informacyjne dla osób przebywających w kwarantannie, przyjmuje 
codzienne meldunki z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku    
o ilości osób pozostających w kwarantannie na terenie gminy, a następnie 
przesyła dane do Urzędu Wojewódzkiego.  

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

W dniu 28 września br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na zadanie 
pn. „Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących                      
z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Bodzanów na rok 
2021”. Szacunkowy koszt zadania wynosi 2 437 500,00 zł.  

W związku z koniecznością wprowadzenia od 1 stycznia 2021 roku zmian 
wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                             
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przekazane zostały do 
zaopiniowania dwa projekty uchwał tj. uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Bodzanów oraz uchwała w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
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odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

We wrześniu br. wystawione zostały kolejne upomnienia wzywające do zapłaty 
osoby, które zalegają z płatnościami za odbiór odpadów komunalnych na łączną 
kwotę 62 565,00 zł. Kolejnym etapem będzie wystawienie tytułów wykonawczych i 
przekazanie ich do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu prowadzenia egzekucji 
administracyjnej. Na bieżąco prowadzona jest procedura wpisywania mieszkańców, 
którzy zalegają z opłatami za odpady komunalne do Rejestru Należności 
Publicznoprawnych.  

Ponadto, weryfikowane są również dane zawarte w deklaracjach o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli 
nieruchomości w zakresie liczby mieszkańców. W przypadku wątpliwości, co do 
danych zawartych w deklaracjach na bieżąco wzywamy mieszkańców do składania 
korekt bądź wyjaśnień.  

W dniach 19-20 września po raz 27 pod hasłem ,, Rezygnuję, redukuję, 
segreguję’’ odbyła się coroczna akcja Sprzątania Świata 2020. W związku                  
z pandemią COVID – 19 tegoroczna akcja niewątpliwie różniła się od poprzednich,    
z uwagi na obowiązujące wytyczne, co do zgromadzeń grupowych jak i obostrzenia   
z tym związane. Mając powyższe na uwadze zachęciliśmy nasze placówki oświatowe 
do przeprowadzenia lekcji edukacyjnych z zakresu samej akcji sprzątania świata jak 
również sposobu postępowania z odpadami. W tym celu przygotowana została           
i przekazana do szkół prezentacja multimedialna oraz materiały edukacyjne.  

W ramach otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej dofinansowania na realizację zadania pn. „Usunięcie  
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bodzanów w 2020 
r.”,   
w dniach 17-25 września br. Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO z siedzibą 
w Mikorzynie przeprowadził na terenie gminy prace związane z odbiorem płyt 
azbestowo- cementowych od osób, które w tym roku zgłosiły się do udziału                
w programie. Łączna wartość zadania to 39 474,00 zł., z czego koszt otrzymanej 
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  to 34 
000,00 zł., natomiast kwota 5 474,00 zł. to środki własne Gminy. 

2 września br. została podpisana umowa z firmą GrinIS Fundacja Rozwoju 
Przedsiębiorczości „Twój StartUp” na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja źródeł 
ciepła na terenie Gminy Bodzanów” polegającego na przeprowadzeniu 
inwentaryzacji metodą kontaktu bezpośredniego. Wartość inwestycji to 72 000,00 zł. 
Na zadanie Gmina Bodzanów otrzymała dotację ze środków budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 
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Mazowsze 2020” w wysokości 75 768,00 zł. Zadanie zrealizowane zostanie               
w terminie  od 19 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r.  

24 sierpnia 2020 roku wszczęto postępowanie o wydanie opinii co do 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. 
„Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock – Wyszogród”. 
Dokumenty niezbędne do wydania decyzji wraz z wnioskiem Inwestora - Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mapami, kartą informacyjną przedsięwzięcia 
zostały przekazane w dniu 28 sierpnia 2020 r. do odpowiednich instytucji celem 
wydania opinii.  

17 września 2020 roku po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko 
zostało wznowione postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację zadania pn. „Budowa hali 
produkcyjno – magazynowej z lakiernią, suszarnią i śrutownią wraz z niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewid. nr 244 i 270 w miejscowości 
Łagiewniki, obręb Borowice. 

W ramach pielęgnacji terenów zielonych oraz istniejącego drzewostanu 
będących własnością Gminy Bodzanów na bieżąco składane są do Starostwa 
Powiatowego w Płocku wnioski o wycinkę drzew. W dniu 11 września br. przez 
Starostwo Powiatowe w Płocku przeprowadzona została kontrola nasadzeń w dwóch 
lokalizacjach – Chodkowo oraz Cieśle, w wyniku kontroli nie zgłoszono zastrzeżeń. 
Na bieżąco rozpatrywane są zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów 
znajdujących się na prywatnych nieruchomościach.  

Od 9 do 30 września br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych 
kryzysem COVID-19. W związku z powyższym na bieżąco wspomagamy 
producentów rolnych poprzez zapewnienie im pomocy przy wypełnianiu i składaniu 
wniosków.  

1 września br. ruszył Powszechny Spis Rolny, zgodnie z wytycznymi GUS-u 
przygotowany został w naszym Urzędzie Gminny Punkt Spisowy, który funkcjonuje  
w godzinach pracy Urzędu. Członkowie Gminnego Biura Spisowego zostali 
odpowiednio przeszkoleni i świadczą pomoc rolnikom przy dokonywaniu samospisu 
przez internet. Ponadto na bieżąco prowadzona jest kampania promująca 
Powszechny Spis Rolny. 

Referat Infrastruktury  

Na bieżąco wystawiane są faktury za wynajem gminnych lokali komunalnych 
oraz lokali użytkowych. W okresie od 2 stycznia do 24 września br. łączna wartość 
faktur to 151 306,97 zł., na dzień 21 września br. wartość wpłat wyniosła 
odpowiednio 158 676,01 zł. 
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We wrześniu br. Zakład Usług Kominiarskich Jakubowski Rajmund z/s w 
Płocku przeprowadził przegląd i czyszczenie przewodów kominowych (dymowych                                        
i wentylacyjnych) w budynku urzędu, budynkach komunalnych oraz świetlicach 
wiejskich. Wartość usługi to  4 000,00 zł. 

W sierpniu br. w ramach inwestycji pn. „Dostawa i montaż kontenera 
sanitarnego przy budynku komunalnym w Bodzanowie, ul. Ks. J. Poniatowskiego” 
został zakupiony kontener za kwotę 49 890,00 zł. Aktualnie trwają prace związane z 
wykonaniem przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz  elektrycznego. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 24 sierpnia br. podpisano                   
z firmą BUDOMEX BIS Teresa Górniak i wspólnicy Sp. jawna z/s w Połańcu umowę 
na dostawę mieszanki mineralno – asfaltowej workowanej do stosowania na zimno. 
Materiał wykorzystany zostanie do bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy.  

Ponadto w sierpniu i wrześniu realizowano zadania w ramach funduszu 
sołeckiego:  

• przeprowadzono prace remontowe na drogach gminnych w sołectwie Kanigowo 
oraz Krawieczyn, podczas których wykorzystano 550 ton mieszanki żwirowej; 

• przeprowadzono prace remontowe na drogach gminnych w sołectwach: Reczyn, 
Mąkolin-Kolonia, Parkoczewo, Kępa Polska oraz Nowe Kanigowo, w wyniku 
których zakupionych zostało 597 ton kruszywa naturalnego łamanego typu 
dolomit; 

• firma EURO PŁOT Marek Bochra z/s w Bukowie wykonała ogrodzenie przy 
świetlicy wiejskiej w Wiciejewie, wartość zadania to 13 826,43 zł.; 

• firma OLMAR Aleksandra Szewczak z/s w Chodkowie wykonała oraz 
zamontowała bramę przy świetlicy wiejskiej w Wiciejewie, wartość zadania to 
2 800,00 zł.; 

• w świetlicy wiejskiej w Mąkolinie wymieniony został sufit oraz oświetlenie, 
zadanie wykonała firma P.H.U. Esperton Kolankiewicz Adam za kwotę 14 601,00 
zł.; 

• w świetlicy wiejskiej w Reczynie firma Agnes Agnieszka Dąbrowska zakończyła 
prace związane z usunięciem lamperii z żywicy, szpachlowaniem nowo 
wykonanej instalacji elektrycznej, gruntowaniem ścian, wyrównaniem tynków, 
malowaniem ścian wewnętrznych oraz sufitu w budynku. Usługę wykonano za 
kwotę 6 000,00 zł; 

• w świetlicy wiejskiej w m. Cieśle wymieniono instalację elektryczną oraz gniazda 
elektryczne, zamontowano nowe oprawy oświetleniowe, zamontowano nową 
szafkę rozdzielczą wraz z zabezpieczeniami nadprądowymi oraz wykonano 
pomiary elektryczne. Zadanie wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne 
Elektromechanika Bogdan Kowalczyk z Nowego Miszewa za kwotę 5 300,00 zł.; 

• zakupiono wyposażenie AGD do świetlicy wiejskiej w m. Gąsewo; 

• w ramach środków finansowych sołectwa Kanigowo zakupiono mundury galowe 
dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kanigowie;  
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• w świetlicy wiejskiej w m. Garwacz wykonano prace remontowe polegające m.in. 
na zaadoptowaniu pomieszczenia gospodarczego na dwie łazienki, 
rozprowadzeniu  i podłączeniu wody oraz kanalizacji, wyprowadzeniu na 
zewnątrz odpływu ścieków do bezodpływowego zbiornika, zdemontowaniu sceny 
i wyrównaniu do jednego poziomu sali głównej, kuchni, łazienek oraz 
pomieszczenia pomocniczego, wykonaniu posadzki z izolacją przeciwwilgociową 
i cieplną, położeniu na podłogach gresu technicznego, montażu w toaletach 
umywalek, wc, założenie nowych kratek wentylacyjnych i wykonania wentylacji   
w łazienkach. Prace wykonała firma P.H.U. Esperton Kolankiewicz Adam. 

•  firma DACH-PLUS Włodzimierz Krawiec z/s w Bodzanowie zakończyła prace 
związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej                                  
w m. Borowice. Wartość zadania to kwota  85 043,05 zł. 

Ponadto, w wyniku wszczętego postępowania w dniu 7 września br. została 
podpisana umowa z firmą PROFIL-M Krzysztof Majchrzak z Płocka na wykonanie 
chodników w sołectwach: Bodzanów, Łętowo, Chodkowo, Chodkowo-Działki oraz 
Nowe Miszewo. 23 września br. zakończono budowę chodnika w m. Chodkowo ul. 
Wiejska o powierzchni 127 m2. Obecnie trwają prace związane z budową chodnika w 
Bodzanowie ul. Sierakowskiego o powierzchni 220 m2 oraz Łętowie o powierzchni 
125 m2. W ramach podpisanej umowy wykonany zostanie również chodnik w m. 
Chodkowo-Działki ul. Kwiatowa o pow. 106 m2 oraz ul. Polna o pow. 59 m2, jak 
również chodnik w m. Nowe Miszewo ul. Wiosenna o pow. 33 m2. Termin wykonania 
zadania upływa  20 października br.  

Zlecono również firmie Idylla Projekt z/s w Płocku opracowanie projektów 
stałej organizacji ruchu dla miejscowości: Nowe Miszewo ul. Górna oraz ul. 
Pałacowa, Małoszewo, Bodzanów ul. Wolności oraz Reczyn.  

Wodociągi i Kanalizacja 

Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów na bieżąco prowadzi działalność mającą 
zapewnić nieprzerwane dostawy wody oraz odprowadzanie ścieków. W lipcu, 
sierpniu oraz wrześniu doszło do awarii sieci wodociągowych powstałych w wyniku 
prowadzenia prac polowych w obrębie hydrantów. Zdarzenia zgłoszone zostały na 
policję celem uzyskania odszkodowań  z polis sprawców. 

Rozpoczęliśmy jesienne prace serwisowe kanalizacji ciśnieniowej w miejscowościach 
Niesłuchowo oraz Nowe Miszewo, sprawdzany jest stan przydomowych pompowni, 
czyszczone są pływaki oraz pompy. Dodatkowo w ostatnich miesiącach 
naprawionych zostało 7 pomp oraz styczników elektrycznych. We wrześniu 
zamówionych zostało kolejnych 5 kompletów naprawczych do pomp o wartości 
5 000,00 zł. 

Na bieżąco wydawane są warunki techniczne na wykonywanie przyłączy, odbierane 
są kolejne wykonane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. W ramach 
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obowiązującej umowy z firmą Remondis Sp. z o.o. z/s w Płocku przekazaliśmy 
ustabilizowane komunalne osady ściekowe, skratki oraz piaskownik z oczyszczalni 
ścieków w Bodzanowie i w Nowym Miszewie. 

W ramach monitoringu kontrolnego wykonywanego w III kwartale 2020 roku zgodnie                      
z harmonogramem uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Płocku, Laboratorium Labotest z Torunia dokonało poboru wody 
uzdatnionej ze stacji uzdatniania wody oraz punktów na przyporządkowanej sieci 
wodociągowej z terenu Gminy Bodzanów. Egzekwując zapisy pozwolenia 
wodnoprawnego wykonaliśmy również comiesięczne pobory ścieków surowych  i 
oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Bodzanowie oraz w Nowym Miszewie. W 
dalszym ciągu prowadzona jest windykacja należności za wodę oraz ścieki. We 
wrześniu zostały wystawione kolejne wezwania do zapłaty. Mieszkańcy którzy 
pomimo podpisanych porozumień o spłacie zadłużenia nadal nie dokonują wpłat 
otrzymali zawiadomienia o rozpoczęciu procedury odłączenia wody.    

Wszyscy pracownicy obsługi WiK odbyli przeszkolenie w Zakładzie Doskonalenia 
Zawodowego w Płocku z zakresu obsługi  urządzeń elektrycznych do 1kW, koszt 
szkolenia to kwota 6 000,00 zł. 

 

Wójt Gminy Bodzanów 

/-/ Jerzy Staniszewski 
 


