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Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów 

Z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz 
bieżącej działalności,  za okres od 16 września do 28 października 2015 r. 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy      

Uchwały podjęte na XIII i XIV sesji Rady Gminy zostały przedłożone  
Wojewodzie Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia, uchwały 
podlegające nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazano do RIO w 
Płocku. 

Były to następujące uchwały:  

1. dwie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bodzanów na lata 2015 – 2025, 
2. dwie uchwały zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 21/IV/2014 na rok 

2015,  
3. cztery uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Gminy Bodzanów, 
4. uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania, 

5. uchwała w sprawie zbycia w formie darowizny do zasobu 

nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Bodzanów, położonych w miejscowości Stanowo  

i Osmolinek, objętych realizacją zadania pn. „Rzeka Mołtawa – 

budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo, gm. 

Bodzanów”, 

6. uchwała w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Gminy 

Bodzanów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich 

przebiegu.  

 

Uchwały realizowane są na bieżąco. 
 

II. Sposób prowadzenia inwestycji. 

 

1. 14 października została podpisana umowa na Remont budynku posterunku 
policji w Bodzanowie – etap I – remont dachu.  
Powyższe zadanie obejmuje: 
1. Wymianę pokrycia dachu wraz z wyposażeniem dachu w elementy do 

mocowania masztu antenowego, ławy kominiarskie, płotki 
przeciwśnieżne i właz dachowy 

2. Wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
3. Wymianę instalacji odgromowej 
4. Remont kominów 
5. Wzmocnienie ścian szczytowych poddasza  
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6. Wymianę elementów więźby dachowej i belek stropowych drewnianych 
Wartość zadania – 84 224,46 PLN 
Termin zakończenia robót – 31.12.2015 r.  

2. 20 października została podpisana umowa na Wybór Inspektora nadzoru na 
zadaniu pn. Remont budynku posterunku Policji w Bodzanowie – etap I – 
remont dachu.  
Wartość zadania – 2 500,00 PLN  
Termin wykonania usługi  – 31.12.2015 r.  

3. 19 października 2015 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe: 
- na zadanie pn. Zakup mebli w ramach zadania pn. Adaptacja pomieszczeń 
budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior – 
WIGOR”. 
Składanie i otwarcie ofert przewidziano na dzień 04 listopada 2015 r.  
- na zadanie pn. Zakup sprzętu AGD w ramach zadania pn. Adaptacja 
pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu 
„Senior – WIGOR”. 
Składanie i otwarcie ofert przewidziano na dzień  5 listopada 2015 r.  

4. Trwa procedura w zakresie wyboru wykonawcy dla zadania pn. Remont Sali 
konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Bodzanowie - termin wyboru 
wykonawcy – 28.10.2015 r. 
Planowany termin wykonania roboty budowlanej - 10.12.2015 r. 

5. W dniach od 7 września do 9 października 2015 r. odbyła się kontrola Urzędu 
Kontroli Skarbowej dla  projektu pn.: "Budowa kompleksu sportowo-
oświatowego wraz z infrastruktura towarzysząca                                   i 
zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo - etap I". z zakresu 
audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z UE. Obecnie oczekujemy 
na informacje pokontrolną. 

6.  9 października 2015 r. Gmina Bodzanów i  Mazowiecka Jednostka 
Wspierania Programów Unijnych  podpisały aneks do umowy zwiększający 
dofinansowanie projektu pn.: Budowa kompleksu sportowo-oświatowego 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. 
Chodkowo – etap I’” o kwotę  193.257,52 zł, z czego dofinansowanie 
wynosi 164.268,89 zł. Kolejnym etapem w ramach tego projektu było 
złożenie przez gminę Bodzanów wniosku o płatności końcową dotyczącą 
zwrotu poniesionych wydatków.  

7.  W dniu 9 października 2015 r. złożono wniosek o płatność końcową projektu 
pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bodzanów” 
złożonego w ramach Działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej  - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN). 
Całkowita wartość projektu 13.000,00 zł  w tym dotacja 85%                             

tj. 11.050,00 zł.  
8.  23 października br. w Wiejskim Centrum Kultury i tradycji w Gąsewie , 

odbyła się I konferencja promująca realizowany przez gminę Bodzanów 
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projekt obejmujący „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 
w Gminie Bodzanów”. Konferencja miała charakter inauguracyjny. 
Planowane są kolejne spotkania, mające na celu przedstawienie 
poszczególnych etapów prac budowlanych a także podsumowanie 
realizowanego zadania. Ze szczegółami inwestycji możecie się Państwo 
zapoznać na stronie http://termomodernizacja-bodzanow.pl/. 

9.  W  październiku gmina Bodzanów planuje złożyć wniosek aplikacyjny na 
przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Bodzanów: nr 290207W - 
Miszewko, Chodkowo-Karwowo Duchowne oraz droga Cybulin-Kiełtyki w 
ramach Programu Wieloletniego pn.” Program Rozwoju Gminnej                               
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia wynosi 1 597 102,00 zł z czego dofinansowanie do 50% tj. 
798.551,00 zł.  

10.  Od dnia 26 października 2015 r. powiat Płocki rozpoczął na naszym terenie 
roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej w m. Gromice. 
Inwestycja realizowana jest  na podstawie porozumienia z dnia 10 września 
2015 r. 

 

III. Bieżąca działalność. 

 
1. W dniu 25 września br. aktem notarialnym zostały przekazane  na rzecz 

Skarbu Państwa grunty zajęte pod przegrodę dolinową na rzece Mołtawie we 
wsi Stanowo. 

2. Przystąpiliśmy do sprzedaży terenów aktywizacji gospodarczej w Reczynie, 
obecnie trwa aktualizacja wyceny gruntów. 

3. Obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie: 
- regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę gminną we wsi 
Łętowo,  
- nabycia gruntu zajętego pod drogę we wsi Łagiewniki. 

5. Komisja  do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód                                        
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących 
się na terenie gminy Bodzanów,  w których wystąpiły szkody  spowodowane 
przez suszę w 2015 r. ogłosiła zakończenie prac. Do Urzędu Gminy wpłynęło                  
w sumie 335 wniosków o oszacowanie zakresu   i wysokości szkód w uprawach 
rolnych i zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego.               
Po weryfikacji wniosków i lustracji w terenie Komisja u wszystkich 
producentów rolnych ustaliła procent strat w średniej rocznej produkcji całego 
gospodarstwa w wysokości ponad 30%, co umożliwiło rolnikom składanie 
wniosków o przyznanie pomocy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, a także umożliwi skorzystanie z kredytów klęskowych, obrotowych 
na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej. 
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6. Pierwszego października na podstawie Regulaminu gospodarowania 
funduszem zdrowotnym przeznaczonym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Bodzanów stanowiącym - załącznik do Uchwały Nr 309/XLVI/14 Rady Gminy 
Bodzanów z dnia 30 czerwca 2014r. zaopiniowałem wnioski o przyznanie 
pomocy z funduszu zdrowotnego przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Bodzanów. Wpłynęło dwadzieścia sześć wniosków, z tego jeden 
wniosek został złożony po terminie, 5 wniosków nie spełniało wymagań 
formalnych zgodnie z § 3 ust. 2, 7, 8 w/w Regulaminu, pozostałe 20 wniosków 
zostało rozpatrzonych pozytywnie, w związku z powyższym podjąłem decyzję         
o pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego w łącznej wysokości 5 600,00 zł.  

7.  Zgodnie z Regulaminem określającym tryb i kryteria przyznawania nagród 
dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - 
wychowawcze stanowiący - załącznik do Uchwały Nr 58/XI/2015 Rady Gminy 
Bodzanów z dnia 29 czerwca 2015r., pozytywnie zaopiniowałem 9 wniosków                
o przyznanie nagrody Wójta Gminy Bodzanów za osiągnięcia dydaktyczno – 
wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej nauczycieli na łączną kwotę 
10 500,00zł.  

8. 14 października br. w Urzędzie Gminy Bodzanów odbyło się uroczyste 
spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszystkim zaproszonym 
Dyrektorom oraz przedstawicielom placówek oświatowych z terenu naszej 
gminy złożyłem najlepsze życzenia. Ponadto wszyscy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, upominki, a najbardziej zasłużeni nauczyciele za osiągnięcia 
dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej – nagrody 
Wójta Gminy Bodzanów. 

9. 14 października br. uczestniczyłem w uroczystości ślubowania 
pierwszoklasistów w Publicznej Szkole Podstawowej w Cieślach.                   

10. 23 października br. brałem udział w uroczystości pasowania na 
przedszkolaka w Przedszkolu Samorządowym w Zespole Placówek 
Oświatowych w Bodzanowie.  

11. Przeprowadzono czynności związane z przygotowaniem                                            
i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, w dniu                            
25 października 2015 r. Wybory odbywały się w 9 obwodach. Liczba osób 
uprawnionych – 6723,  frekwencja w skali gminy w wyborach do Sejmu RP                  
i Senatu RP wyniosła 43,59% 
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12. Współpraca z  Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku  

- 1 października 2015 r. została podpisana umowa z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Płocku    w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych dla                
4 osób bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy II w pełnym wymiarze 
czasu pracy na okres 3 miesięcy tj. od 1.10.2015 r. do 31.12.2015 r.  

- 2 października 2015 r. złożony został wniosek na organizację i finansowanie 
robót publicznych  dla 5 osób bezrobotnych, który uzyskał opinię pozytywną. 
Umowy z tymi osobami zostały podpisane na okres 2,5 miesiąca                                   
tj.  od 15.10.2015 r. do 31.12.2015 r. 

Gospodarka Komunalna 

Wodociągi i kanalizacja 

W dniu 24.09.2015 r. dokonano poboru wody pitnej z wszystkich  stacji 
uzdatniania wody znajdujących się na  terenie Gminy Bodzanów oraz 
wybranych punktów na sieci wodociągowej.  
W wyniku wykonanych badań stwierdzono przekroczenia parametrów manganu                  
i żelaza w wodzie na wyjściu ze stacji uzdatniania wody w Reczynie oraz 
przekroczenia manganu w wodzie na wyjściu ze stacji uzdatniania wody                       
w Leksynie.  
Zgodnie  z wydaną w 2014 roku decyzją dotyczącą jakości wody do spożycia                
z SUW w Reczynie i obowiązku wywiązania się z niej do 31 marca 2016 r. 
zważywszy na fakt, że dotychczasowe nasze działania w kierunku polepszenia 
jakości wody pitnej w stacjach w Reczynie i Leksynie dały zbyt krótkotrwałe 
pozytywne rezultaty, podjąć musimy bardziej radykalne kroki zmierzające do 
osiągnięcia właściwego celu.  
Z tego też powodu na początku przyszłego roku zamierzamy wymienić złoża 
filtracyjne w obydwu stacjach.  
Wyniki powyższych badań zostały umieszczone na stronie internetowej Gminy 
Bodzanów.    
Ponadto w SUW w Leksynie i Reczynie za kwotę 2.460,00 zł/brutto 
wykonaliśmy przegląd i konserwację szaf sterowniczych.  
Poza tym w stacji uzdatniania wody w Stanowie prowadzane są przeglądy 
dwóch sprężarek powietrza w cenie 1.682,36 zł/brutto za czynności serwisowe 
dotyczące jednej sprężarki. Przeglądy obejmują również wymianę oleju                                   
i filtrów.  

 
W październiku br. przystąpiliśmy do ukończenia ostatniego etapu zadania pn. 
„Budowa brakujących nitek wodociągowych w miejscowości Miszewo 
Murowane”. Zadanie to planujemy zakończyć i rozliczyć do końca tego roku. 
Na bieżąco wykonujemy naprawy przyłączy wodociągowych i naprawy sieci 
wodociągowej na terenie Gminy Bodzanów.  
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W celu ograniczenia uciążliwości związanej z przerwami w dostawie wody                 
z wodociągu zamontowaliśmy dodatkowo zasuwę odcinającą na sieci 
wodociągowej w miejscowości Małoszewo, dzięki czemu w przypadku 
wystąpienia awarii w/w sieci zyskaliśmy  możliwość odcięcia miejscowości 
Garwacz, Miszewko, Kanigowo, Nowe Kanigowo, Małoszywka, łącznie 
mniejszego obszaru bez konieczności odcinania całej strefy zasilanej z SUW w 
Stanowie.   
 
Informuję również, że kontynuowane są prace polegające na sprawdzaniu                               
i konserwacji zewnętrznych hydrantów p. poż. na terenie Gminy. Każdy 
sprawdzony i sprawny hydrant jest oznaczany naklejką odblaskową z literą H. 
W październiku br. za kwotę brutto 3.415,46 zł zakupiliśmy urządzenie 
HYDRO-TEST-Z do badania zgodnie z przepisami hydrantów zewnętrznych 
DN 80-150. 
Prace związane z użyciem w/w urządzenia będzie przeprowadzał przeszkolony   
i uprawniony pracownik referatu gospodarki komunalnej.  

 
Dokonaliśmy zapłaty kwoty 1.575,00 zł/brutto za kurs i egzaminy trzech 
konserwatorów stacji uzdatniania wody. Przeszkoleni pracownicy otrzymali 
świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci w zakresach obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu i zakresie kontrolno pomiarowym dla: 

 
- grupa 1  
urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, 
przesyłające i zużywające energię elektryczną, w tym: 
 
* urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż             
1 kV; 
*aparatura kontrolno pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej 
regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wyżej wymienionych.  

 
- grupa 2  
urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz 
inne urządzenia energetyczne, w tym: 
* kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 
50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi, 
* pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW, 
* aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji ww. 
urządzeń i instalacji. 
 
W wyniku dokonanego przeglądu wykonaliśmy prace remontowe                                 
w oczyszczalni ścieków w Bodzanowie dotyczące naprawy dmuchawy 
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powietrza. Koszty naprawy wyniósł  4.735,50 zł/brutto. Nie mniej jednak awaria 
kolejnej dmuchawy spowodowała konieczność jej pilnej naprawy. W wyniku 
przeprowadzonej ekspertyzy, naprawę wykonano za wynegocjowaną kwotę 
3.442,77 zł/brutto. 
Poza tym dokonaliśmy naprawy kolejnych, trzech pomp kanalizacyjnych 
zdemontowanych z przydomowych przepompowni ścieków za łączną kwotę 
1.845,00 zł/brutto.  

Utrzymanie czystości i porządku 

Trwa procedura ściągania należności wobec osób, które uchylają się od 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Na bieżąco mieszkańcy Gminy wzywani są do wypełniania korekt deklaracji 
mających wpływ na ustalenie wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Wypełnianie korekt jest obowiązkowe i zgodnie z 
przepisami właściciel nieruchomości powinien w ciągu 14 dni od zmiany złożyć 
korektę deklaracji w tutejszym urzędzie.  
Ponadto na bieżąco prowadzone są prace porządkowe na terenie całej Gminy.  
 

Drogi 

W ramach bieżącego utrzymania dróg kontynuujemy naprawy i nawożenie 
mieszanką żwirową dróg gminnych. Narastająco do 19 października  br. zużyto: 

 
1. Cybulin                                                                    72 tony 
2. Cieśle                                                                      168 ton 
3. Łagiewniki                                                             144 tony 
4. Gąsewo                                                                  114 ton 
5. Stanowo                                                                     6 ton 
6. Parkoczewo                                                             24 tony 
7. Archutowo                                                            192 tony         

Razem                                                                   720  ton mieszanki 
żwirowej 

 

Ponadto w związku z przeprowadzonymi pracami dotyczącymi 
przygotowywania terenu do handlu przy Placu Kościuszki w Bodzanowie 
zużyliśmy kolejne 216 ton żwiru.       
  
W związku z otrzymanym pismem od tutejszych przedsiębiorców dotyczącym 
wykonanego  oznakowania poziomego ulic w Bodzanowie,  w dniu 15.10.2015 
r. odbyło się spotkanie zainteresowanych przedsiębiorców i mieszkańców 
Bodzanowa z przedstawicielami Wydziału Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Płocku, Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz Urzędu 
Gminy w Bodzanowie. Przeprowadzona dyskusja zwieńczona została 
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osiągnięciem porozumienia w sprawie zmiany w/w oznakowania części ulic                    
w Bodzanowie. 
Również w wyniku powyższego spotkania ustalono, że zmianie ulegnie 
dotychczasowa, obowiązująca od wiosny 2012  r. zgodnie z  projektem z 2011 r. 
organizacja ruchu na ulicach Kilińskiego, 3-go Maja, Sierakowskiego                              
i Kołłątaja w Bodzanowie. 
Wprowadzona organizacja, tj.:  strefa zamieszkania i przepisy z nią związane 
dotyczące głównie parkowania pojazdów, okazała się uciążliwa nie tylko dla 
mieszkańców. Dlatego też  zostanie wykonany i wdrożony nowy projekt stałej 
organizacji ruchu na tym terenie uwzględniający potrzeby korzystających z w/w 
ulic. 
 
Sukcesywnie prowadzone są także prace porządkowe przy drogach gminnych,  
polegające na oczyszczaniu poboczy i rowów, a także wykonywane są remonty 
kolejnych przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Gminy 
Bodzanów. 
 
W październiku br. wykonane zostały obowiązkowe, okresowe przeglądy dróg 
gminnych oraz zaktualizowane książki tych dróg.  
 
Trwają prace remontowe i konserwacyjne obiektów mostowych 
zlokalizowanych na drogach gminnych. W listopadzie br. wykonane zostaną 
obowiązkowe przeglądy okresowe ich stanu technicznego. Po zapoznaniu się z 
dotychczasową dokumentacją nt. obiektów mostowych w Gminie Bodzanów, 
pracujemy również nad określeniem nośności w/w obiektów, która dotychczas 
nie została opracowana i zastosowana.  
 
Zgodnie z przesłanym zleceniem do firmy Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 
zmieniony został czas działania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Bodzanów.    
Obecnie oświetlenie wieczorem włączać się będzie 30 minut po zachodzie 
słońca, a wyłączać o godz. 23.00.Natomiast w godzinach rannych  włączać się 
będzie o godz. 4.30 a wyłączać 30 min. przed wschodem słońca. Tak jak 
dotychczas wyjątek stanowić będą ulice w Nowym Miszewie i Bodzanowie, 
gdzie oświetlenie będzie się świecić całą noc w ilościach zgodnych                              
z  wcześniejszymi ustaleniami.  
 

Gospodarka Mieszkaniowa 

Rozstrzygnięte zostały przetargi na zakup opałów tj.  
- oleju opałowego, dostawcą wyłonionym w wyniku postępowania została firma 
TANKPAL z Cekanowa,  
- ekogroszku dostawcą została firma WĘGLOPASZ z Poznania   
- pelletu, tu dostawcą został TARTAK „OLCZYK”  ze Świdna. 
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Dokończony został remont dachu  na budynku komunalnym w Stanowie 56. 
Prace naprawcze polegały na poprawieniu poszycia dachowego i właściwym 
wykonaniu obróbek komina. 
 
Wykonany został również remont kolejnego lokalu w budynku komunalnym w 
Bodzanowie przy ulicy Poniatowskiego.  
 
W związku z częstymi awariami kanalizacji wewnętrznej w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Chodkowie Działkach, pracownicy referatu  gospodarki komunalnej 
na podstawie inspekcji przeprowadzonej przy użyciu kamery, wymienili 
uszkodzony odcinek rur kanalizacyjnych, co powinno zapobiec awariom w 
przyszłości. Dokładne określenie miejsca awarii pozwoliło na ograniczenie prac 
naprawczych do minimum z najmniejszą  uciążliwością dla budynku                                    
i pobliskiego parkingu.  
 
W związku z otrzymanym pismem z Zespołu Placówek Oświatowych w 
Bodzanowie  dotyczącym pomocy w  przeprowadzeniu prac umożliwiających 
odwodnienie terenu przy Szkole Podstawowej w Bodzanowie, aktualnie 
uczestniczymy w tym przedsięwzięciu. 
Prace dotyczą odwodnienia terenu przy budynku szkoły.  
Dotychczas głównie wody opadowe powodowały częste zalewanie pomieszczeń 
kotłowni stwarzając zagrożenie dla znajdujących się tam urządzeń 
elektrycznych oraz kotłów c. o. Wykonane prace mają na celu zapobiec 
podobnym sytuacjom w przyszłości. 
W ramach tych prac wykonamy również utwardzenie wjazdu na teren szkoły 
 

Pozostałe 

Zakończono zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Bodzanów w 2015 r.” W ramach zadania 
zdemontowano i odebrano 4,82 tony płyt azbestowo – cementowych natomiast 
płyt zdemontowanych przez właścicieli nieruchomości odebrano 146,045 tony. 
Łączna ilość odebranych płyt azbestowo- cementowych stanowi 150,865 tony. 
Koszt całkowity i jednocześnie kwalifikowany zadania wynosi 57.123,28 zł. 
Obecnie trwają prace polegające na rozliczeniu przyznanej przez WFOŚiGW 
oraz NFOŚiGW dotacji.  
 

        /-/Jerzy Staniszewski  

        Wójt Gminy Bodzanów  


