
Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów 

Z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz 
bieżącej działalności,  za okres od 29 czerwca do 22 lipca 2015r. 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy      

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy zostały przedłożone  Wojewodzie 
Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia i były to następujące 
uchwały:  

1. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2014r. 

2. uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bodzanów 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014,   

3. uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bodzanów na lata 2015 – 2025, 

4. uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 21/IV/2014 na rok 
2015,  

5. uchwała w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z budżetu Gminy 
Bodzanów, 

6. uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb  
i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego 
funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, 

7. uchwała w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania 
zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych, 

8. uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej  
w Gminie Bodzanów, 

9. uchwała w sprawie wydzierżawienia niezabudowanej 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym, oznaczonej nr ewidencji 
geodezyjnej 19 w miejscowości Wiciejewo (obręb geodezyjny 
Wiciejewo), stanowiącej własność Gminy Bodzanów, 

10. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego 
Gminy Bodzanów,  

11. uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2020,  

12. uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
 w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

13. uchwała w sprawie powołania do składu osobowego Komisji 
Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy 
Bodzanów, 

14. uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 
Uchwały  realizowane są na bieżąco.  



 
II. Sposób prowadzenia inwestycji. 

 
-         W związku ze złożonym wnioskiem o zwiększenie dofinansowania                     

w wydatkach kwalifikowanych dla projektu pn.: "Budowa kompleksu 
sportowo-oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                   
i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo - etap I" w dniach 
16-17 czerwca 2015 r. odbyła się kontrola doraźna z Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i dotyczyła weryfikacji 
dokumentacji przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, 
odnoszącego się do zamówienia dodatkowego na roboty budowlane. 
Obecnie oczekujemy na akceptację ze strony Dotującego. Wnioskowana 
kwota zwiększenia dofinansowania to 193.257,52 zł. Pozytywna decyzja                 
w tej sprawie będzie wiązała się z podpisaniem aneksu do umowy.  
  

-         26 czerwca złożono wniosek o płatność  w ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata                      
2007-2013 dla zadania pn.: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gm. Bodzanów” – etap II. Obecnie oczekujemy 
na  zwrot dotacji w kwocie 640.000,00 zł, 
  

-         29 czerwca została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: 
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie 
Bodzanów” w wysokości dofinansowania 803.641,60,00 PLN tj 80% od 
kosztów kwalifikowanych 1.004.552,00 zł.  

Przeprowadzono postępowania o zamówienie publiczne dla realizacji nast. 
Inwestycji: 
•        7 lipca zaproszono do składania ofert na wykonanie usługi związanej                         

z opracowaniem  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: 
Remont budynku Posterunku Policji w Bodzanowie. Wpłynęły 2 oferty. 
Najkorzystniejsza oferta cenowa jest firmy PD-Projekt Piotr Doiczman                    
z siedzibą w Płocku na kwotę 12.000,00 zł.  Z danym oferentem zostanie 
podpisana umowa na wykonanie przedmiotowego zadania. 

•         10 lipca został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie robót 
budowlanych dla zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w Gminie Bodzanów na kwotę 697.121,94 zł.  Wykonawcą robót 
będzie firma Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ELBUD z siedzibą                              
w Gostyninie z którym Gmina podpisze umowę. 

•         15 lipca podpisano umowę na wykonanie prac projektowych na aktualizację 
i uzupełnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: 
„Asfaltowanie drogi gminnej Nr 290207W w miejscowości Miszewko” oraz 



na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla drogi 
powiatowej nr 2957W Krawieczyn – Małoszewo” z firmą Usługi 
Projektowe s. c. z siedzibą w Płocku na łączną kwotę 14.760,00 zł z czego 
9.840,00 zł dotyczy dokumentacji drogi powiatowej, zaś 4.920,00 zł drogi 
gminnej. 

•         15 lipca podpisano umowę na wykonanie opracowania kompletnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej  nr 291702W 
(Gmina Słupno- Białobrzegi – Niesłuchowo) – etap II na odcinku od granicy 
z gminą Słupno do drogi krajowej nr 62  w m. Białobrzegi z firmą Usługi 
Projektowe s. c. z siedzibą w Płocku na kwotę 31.980,00 zł.  

•         15 lipca dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. 
usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Bodzanów” na kwotę 57.552,21 zł. Wykonawcą usługi będzie firma  
Środowisko i Innowacje sp. z o.o. z siedzibą w Dobrów. 

         
Gmina planuje realizację następujących inwestycji: 
 

•        Przygotowano dokumenty dla zaproszenia do składania ofert na wykonanie 
usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania 
pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie 
Bodzanów”. Planowany termin wysłania zaproszenia – 16.07.2015 r. 

•        Przygotowano dokumenty dla zaproszenia do składania ofert na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dróg gminnych w części 
 dotyczących dróg osiedla w Bodzanowie. Planowany termin wysłania 
zaproszenia – 24.07.2015 r. 

•        W terminie do końca lipca wszczęte będą kolejne postępowania związane                 
z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dróg gminnych. 

III. Bieżąca działalność. 

- 13lipca nastąpiła  kolejna dostawa artykułów spożywczych z Banku Żywności    
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014 – 2020  -                   
w ilości 3,5 t  dla 944 osób, która jest  systematycznie dystrybuowana. 

- 30 czerwca został złożony wniosek  do Wojewody Mazowieckiego,                      
w sprawie przystąpienia Gminy Bodzanów  do Programu   SENIOR  -  WIGOR, 
w ramach którego planuje się  utworzenie placówki wsparcia dziennego dla  
seniorów. 

- w dniu 17.07.2015 r. o godz. 10.30, odbył się I przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o nr ewid. geod. 200/25 i pow. 
0,0242 ha w Nowym Miszewie, przy ulicy Pałacowej. W wyniku postępowania 
uzyskano kwotę 3.636,00 złotych. Do przetargu, wpłacając wadium, przystąpili 
p. Andrzej i Teresa Rzepeccy z Nowego Miszewa – stając do postępowania 
nabyli przedmiotową nieruchomość, za wyżej wskazaną kwotę. 



 

- Gmina Bodzanów otrzymała kwotę 34 588,00 zł ze środków rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej na zakup sprzętu szkolnego i pomocy 
dydaktycznych dla szkół prowadzących edukację włączającą, tj. Szkoła 
Podstawowa w Cieślach, Szkoła Podstawowa w Bodzanowie i Szkoła 
Podstawowa w Nowym Miszewie.  

- w ramach naboru wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych suszą, 
Urząd Gminy Bodzanów przyjął 315 wniosków.       

Referat Gospodarki Komunalnej 

 Drogi  
W ramach bieżącego utrzymania dróg trwa nawożenie dróg gminnych 
mieszanką żwirową. Do 15 lipca br. nawiezione zostały następujące drogi: 

1. Karwowo Duchowne         384ton 
2. Karwowo Szlacheckie        552ton 
3. Chodkowo                          384ton 

Razem                              1.320ton 

Sukcesywnie prowadzone są także prace porządkowe przy drogach na terenie 
całej gminy,  polegające na oczyszczaniu poboczy i rowów. 

Rozpoczęliśmy wykonywanie prac remontowych polegające na uzupełnianiu 
ubytków ścian i malowaniu wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach 
na terenie gminy.  
 
W nawiązaniu do stanu  nawierzchni drogi gminnej Borowice – Miszewo 
Murowane w dniu 01.07.2015 r. odbyło się spotkanie z  Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. Zgodnie z otrzymaną informacją projekt  na przedmiotową 
drogę obejmował jej wykonanie w innej technologii niż to wykonano,  a decyzję 
co do zmiany w projekcie i wykonaniu podjął Inwestor jeszcze przed 
ogłoszeniem postępowania przetargowego. Powody wyboru takiego rozwiązania 
nie są Panu Inspektorowi znane.  
Tak jak informowałem wcześniej sprawa ta jest nadal przez nas wyjaśniana.  

Do końca lipca br. powinna zostać zakończona naprawa ubytków                                 
w nawierzchniach dróg utwardzonych. 
 
W związku z wnioskiem złożonym przez Pana Radnego Krzysztofa 
Lewandowskiego  dotyczącego ustawienia progów zwalniających na niektórych 
ulicach  na terenie Bodzanowa i Chodkowa Działki w dniu 15.07. 2015 r. 
odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wydziału Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Płocku. Opinia w tej sprawie ma zostać przesłana do nas,                      
o czym natychmiast powiadomię zainteresowane strony.  



Gospodarka mieszkaniowa  

W lipcu br. zostaną wykonane okresowe przeglądy budowlane  budynków 
komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bodzanów. 

Wodociągi i kanalizacja 
W ramach podjętej współpracy z firmą Instalcompact Sp. z o.o. dostawcy 
urządzeń technologicznych zamontowanych w trakcie zeszłorocznej 
modernizacji stacji uzdatniania wody w Stanowie wykonano prace polegające 
na wymianie uszkodzonego i skorodowanego  elementu dozowania podchlorynu 
do wody uzdatnionej. Prace wykonała firma Instalcompact Service Sp. z o.o.  na 
koszt Gminy Bodzanów. W ramach udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej na 
usunięcie wad i usterek przez firmę BAKART Sp. z o.o. wykonawcę prac 
modernizacyjnych na SUW w Stanowie będziemy występować o zwrot 
poniesionych kosztów.  
 
Wykonano również zmianę dotychczasowego automatycznego sterowania 
płukaniem urządzeń filtracyjnych tj. odżelaziaczy i odmanganiaczy w stacji                  
z trybu popołudniowego  na czas nocny. Dotychczas płukanie odbywało się 
popołudniu powodując, że pobrana ze studni woda w części była zużywana do 
tego procesu, osłabiając jednoczenie dystrybucję wody do sieci. Przesuwając 
czas płukania na godziny nocne uzyskaliśmy około 20 m3 oszczędności wody              
w zbiornikach retencyjnych w okresie największego jej poboru.  
 
W dniu 07.07.2015 r. odbyło się spotkanie pracowników Urzędu Gminy                              
w Bodzanowie z inspektorem pełniącym nadzór nad inwestycją modernizacji 
stacji uzdatniania wody w Stanowie. Głównym celem spotkania było 
wyjaśnienie kwestii związanych z budową odstojnika wód popłucznych oraz 
połączeniami i wyprowadzeniem popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w 
Stanowie oraz inne kwestie budowlane. Niestety na spotkaniu inspektor nadzoru 
nie potrafił wyjaśnić podstawowych kwestii związanych z pracami 
zrealizowanymi w ramach inwestycji. Kontynuujemy wyjaśnianie sprawy 
uwzględniając tu również kwestie prawne.  
 
W dniu 30 czerwca br. przeprowadzono analizę wody uzdatnionej pobranej                    
z SUW w Stanowie i SUW w Reczynie oraz z wyznaczonych punktów na 
podległych stacjom sieciach wodociągowych.  Z przedstawionych analiz 
wynika, że w przypadku stacji i sieci w Stanowie oraz sieci w Reczynie 
przekroczeń parametrów nie ma i normy są zachowane, a ponadto w wyniku 
podjętych przez nas działań od ostatniego badania wody, osiągnęliśmy duży 
spadek żelaza w wodzie z SUW Reczyn, natomiast w stacji tej nadal mamy 
podniesiony poziom manganu w wodzie uzdatnionej na bezpośrednim wyjściu       
z SUW, ale podniesionego poziomu manganu już nie ma na wyjściu z sieci                     
w punkcie poboru.  



Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku 
parametr ten musimy odpowiednio obniżyć do 31.03.2016 r.  
W nawiązaniu do powyższego nie ma przekroczeń norm badanych parametrów 
wody pobieranej  z sieci podległym stacjom w Stanowie i Reczynie.  
 
Ponadto w dniu 29.06.2015 r. służby Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Płocku dokonały poboru wody w ramach monitoringu 
przeglądowego (zgodnie z harmonogramem poboru wody na 2015 rok)                      
w punktach na sieci wodociągowej podległej pod stacje uzdatniania wody                      
w Leksynie  i Stanowie - oczekujemy na wyniki badań. 
Informuję, że od lipca br. wyniki badań wody na gminnych stacjach i sieciach 
będą publikowane na stronie internetowej gminy Bodzanów w zakładce 
AKTUALNOŚCI.    
 
Poza tym w marcu bieżącego roku po analizie tematu związanego                          
z dotychczasową obsługą hydrantów na terenie Gminy przez pracowników 
referatu, polegającą na wybiórczym sprawdzaniu hydrantów na zasadzie 
„odkręć-zakręć” podjąłem decyzję o potrzebie wykonania w bieżącym roku 
odpowiednich szkoleń pracowników w zakresie konserwacji hydrantów                          
i zakupu  stosownej armatury do przeprowadzania obowiązkowych, okresowych 
badań hydrantów pod kątem sprawności zgodnie z wymaganiami.  
  
W oczyszczalni ścieków w Bodzanowie zaszła potrzeba dodatkowego odbioru                
i zagospodarowania niesprasowanych, ustabilizowanych komunalnych osadów 
ściekowych ze zbiornika osadu.  Koszt wykonania usługi 5.443,20 zł/brutto.  
 
W oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie  z powodu awarii dokonano 
naprawy obwodu sterowania dmuchawą nr 2 w układzie automatyki koszt 
1.722,00 zł/brutto.    

Pozostałe 
Dokonano zakupów materiałów eksploatacyjnych do równiarki drogowej 
(wymiana filtrów i oleju silnikowego) za kwotę 692,01 zł/brutto. Prace 
polegające na ww. wymianie zostały wykonane w ramach obsługi bieżącej  
przez pracowników referatu.                    
Zakupiono wiertło przebiciowe SDS-MAX 55x450 P NB celem wykonywania 
prac remontowych przez pracowników Urzędu Gminy w Bodzanowie za kwotę 
780,00 zł/brutto.  
 
Odbyły się szkolenia pracowników w zakresach: 
1)  operator równiarki drogowej – koszty samego szkolenia 1.600,00 zł/brutto 

2) operator koparko-ładowarki- koszty samego szkolenia 1.800,00 zł/brutto 

 



W przypadku obsługi koparko-ładowarki i równiarki drogowej w urzędzie 
zatrudnionych było odpowiednio po jednym pracowniku do pracy na tych 
urządzeniach. Powodowało to, że w przypadku nieobecności któregokolwiek 
pracownika nie mogliśmy wykonywać zadań  równania dróg czy też korzystać z 
koparki co powodowało  przestoje w pracy. Nabycie uprawnień pozwoliło  nam 
na osiąganie lepszych efektów  pracy. 
 
Ponadto w czerwcu br. odbyły się szkolenia trzech pracowników SUW                          
w zakresie: „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, 
przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną”   koszty samego 
szkolenia wszystkich pracowników wyniósł 1.050,00 zł./brutto. W ramach 
szkolenia pracownicy nabyli uprawnienia do obsługi w/w urządzeń do 1kV.   
 
 
        /-/ Jerzy Staniszewski  

           WÓJT GMINY BODZANÓW 

 


