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

bieżącej działalności, za okres od 27 lutego do 26 marca 2019 r. 
 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy.  
 
Uchwały podjęte na V 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów 

na lata 2018 - 2033, 

- zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 257/XLI/2017 na rok 2018, 

- w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania                               

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,                  

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób                                     

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, 

- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności                          

za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Stanowie, 

- w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bodzanów.  

 
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  
 

II. Sposób prowadzenia inwestycji. 
 

z zakresu gospodarski wodno-ściekowej: 
• Roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone 

są bez zakłóceń, głównie w ulicach:  Głowackiego, Nadrzecznej. w których w 
 pełni wykonano prace zarówno w obrębie sieci, jak i przykanalików. 
Realizowany jest również brakujący odcinek kanalizacji w ul. Jana Pawła II. 
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej po tych pracach planowane jest na 
kwietnia. Wykonawca po okresie zimowym sukcesywnie naprawia drogi 
poprzez wyrównanie i uzupełnienie kruszywem w celu zachowania ich 
przejezdności i utrzymania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

• Postępują również prace przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w 
Bodzanowie. Wybudowano studnię zlewczą, sieć kanalizacji sanitarnej do 
budynku oczyszczalni,  wykonano pokrycie dachu  budynku pod agregat 
prądotwórczy, prowadzone są prace przy realizacji wiaty przeznaczonej do 
składowania osadu, trwa montaż urządzeń technologii. 

• 27.02.2019 r. przekazaliśmy plac budowy firmie Wykonawstwo Robót Wodno 
- Sanitarnych "BANGO" Spółka Jawna Sławomir Goszczycki, Zdzisław 
Banaszczak, Wojciech Nowicki z Płocka BANGO pod budowę spinki sieci 
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wodociągowej w Stanowie. Wartość zadania to 96.218 zł brutto, a termin 
wykonania do 30.06.2019 r. Funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie spółka 
WEGA z Płocka, za kwotę 1.880 zł. brutto. 

• 12.03.2019 r. podpisaliśmy  umowę z firmą INSTECH Paweł Bobrowski na 
zaprojektowanie brakujących nitek wodociągowych na terenie gminy,   wartość 
zamówienia to 30 627 zł. Realizacja prac projektowych do 30.08.2019 r. 

• 6.03.2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
zatwierdził wniosek o płatność rozliczający zaliczkę w kwocie ponad 1,5 mln 
zł otrzymaną w ramach projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej” na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  

• trwają prace projektowe dotyczące: budowy kanalizacji deszczowej w 
Białobrzegach, w obszarze skrzyżowania ulicy Długiej i Białobrzeskiej oraz 
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności w Bodzanowie. 

 
z zakresu ochrony ziemi: 

• 5.03 br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach programu OZ-1 dla 
zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  z 
terenu gminy Bodzanów w 2019 r.” Szacunkowa wartość zadania to 29.060,40 
zł, przy czym dofinansowanie stanowić będzie 50% kosztów kwalifikowanych 
tj. 14.530,20 zł. Ilość planowanego do odbioru azbestu określono na podstawie 
zgłoszeń składanych przez mieszkańców i jest to około 5,5 tys. m2 powierzchni 
azbestowych. 
 
z zakresu infrastruktury drogowej:  

• 15.03.br. podpisano z firmą Usługi Projektowe Drogowe Franciszek Rytwiński z 
Płocka  umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
przebudowę dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną w m. 
Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo-Działki.  W ramach zawartej umowy 
opracowany zostanie I etap zadania obejmujący obszar pomiędzy ulicami: 
Orzeszkowej, Szarych Szeregów i św. Jana Pawła II, wraz ze zrzutem wód 
opadowych i roztopowych do kanału Młynówka. Wartość przedmiotu 
zamówienia wynosi 54 120 zł, z terminem wykonania do 30.09.2019 r. 

• W odpowiedzi na nasz wniosek firma Roboty Ziemne i Drogowe A. Kryjak ze 
Stanowa wykonała roboty w ramach gwarancji na ul. Długiej w Białobrzegach, 
a także dokonała przeglądu i uzupełnień nawierzchni na drogach w Reczynie                  
i Cieślach. 
 

• 22.02.2019 r., wziąłem udział w spotkaniu z wójtem gminy Mała Wieś 
dotyczącym ustalenia zasad współrealizacji zadania zaprojektowania                      
i wykonania budowy drogi relacji Archutowo-Archutówko. Przedmiotowa droga 
na odcinku o dł. 480 m przebiega przez teren Gminy Mała Wieś i stanowi jej 
własność. Jesteśmy na etapie przygotowania stosownego porozumienia z Gminą 
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Mała Wieś w celu współfinansowania budowy drogi. Z chwilą zawarcia 
porozumienia uruchomiona zostanie procedura na wykonanie projektu drogi. 
 
z zakresu budynków użyteczności publicznej: 

• W ramach MIAS 2019 przygotowywane są dokumenty aplikacyjne o środki z 
budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację budynków 
użyteczności publicznej przeznaczonych na prowadzenie świetlic wiejskich w 
sołectwach Wiciejewo, Reczyn, Niesłuchowie, Mąkolinie i Gromicach.  Zakres 
prac obejmować będzie m.in. wymianę pokryć dachowych, wykonanie 
docieplenia i remontu elewacji budynków. 

• 20.03.br.  złożono do Starostwa Powiatowego zgłoszenie zamiaru wykonania 
robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku 
OSP w Gromicach, przekazanego przez jednostkę umową użyczenia na rzecz 
gminy z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy wiejskiej w części obiektu. 
Planujemy wykonać roboty budowlane ze środków funduszu sołeckiego i MIAS 
2019. 

• Z uwagi na zaistniałe w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych 
uszkodzenia w budynku szkoły podstawowej w Cieślach w dniu 1.03.2019 r. (na 
wniosek gminy) odbyła się kontrola przeprowadzona przez PINB. Inspektorzy 
wyłączyli z użytkowania 2 pomieszczenia (szatnię i pokój nauczycielski)                          
i zalecili wykonanie ekspertyzy technicznej uszkodzeń i wykonania ich 
naprawy. W związku z powyższym przygotowujemy zapytanie ofertowe w celu 
wyłonienia wykonawcy ekspertyzy i dokumentacji remontowej. 
 
z zakresu bezpieczeństwa: 
• w związku z uchwałą Zarządu Powiatu w Płocku o wyrażeniu zgody na 

realizację III EDYCJI PROGRAMU pn.:  „Zakup sprzętu ratowniczego               
i umundurowania - 2019” dofinansowanego ze środków Powiatu Płockiego, 
dotyczącą wsparcia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu 
powiatu płockiego przygotowujemy wnioski o dofinansowanie na 
doposażenie jednostek Ochotniczych  Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczy        
i umundurowanie w ramach środków powiatu płockiego. Nabór wniosków 
odbędzie się w terminie od 30 kwietnia do 31 maja 2019 r. Dofinansowanie 
dotyczy zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania oraz uczestnictwa 
członków OSP w szkoleniach specjalistycznych realizowane wyłącznie przez 
jednostki OSP z terenu powiatu płockiego. Jednorazowa kwota dotacji do 5 
tyś. złotych kosztów kwalifikowalnych dla jednej jednostki OSP. Wniosek 
może być złożony wyłącznie przez wójta/burmistrza z powiatu płockiego. 
Maksymalna ilość to 3 wnioski składane przez każdą gminę. Z naszej gminy 
wytypowano jednostki z Mąkolina, Białobrzegów i Kępy Polskiej. 

 
 
z zakresu ładu i gospodarki przestrzennej 
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• 26.02.br. otrzymaliśmy kolejne pismo z Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju 
Wsi informujące o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie 
przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne 
klas III pod plan miejscowy w Borowicach (do końca maja 2019 r.) 

• W związku z wnoszonymi uwagami do referatu podatkowego w sprawie 
znacznych różnic w wysokości naliczanego podatku od nieruchomości 
położonych głównie na terenie Bodzanowa, Chodkowa, Chodkowa-Działek               
i Białobrzegów, a także Kępy Polskiej - 27.02.2019 r., wysłaliśmy pismo 
do Starostwa Powiatowego w Płocku o dokonanie kontroli danych w 
ewidencji gruntów i doprowadzenie zgodności stanu ewidencji do stanu na 
gruncie. 

• W związku z podjęciem przez radę gminy Bodzanów uchwały w sprawie 
darowizny od powiatu płockiego działek wchodzących w pas dawnej drogi 
powiatowej relacji Wykowo-Niesłuchowo wystąpiliśmy 20 lutego br. do 
Starostwa Powiatowego w Płocku z wnioskiem o wskazanie geodezyjne 
granic nieruchomości, które mają być przedmiotem darowizny, z uwagi na 
planowane do realizacji prace w obrębie pasa drogowego. Oczekujemy na 
odpowiedź. 

• 18.03.br. zlecono geodecie obsługującemu Gminę Bodzanów wykonanie 
wznowienia granic dróg gminnych we wsi Kanigowo o nr ewidencji 
geodezyjnej 63, 62 i 6, pod kątem przygotowania dokumentacji do złożenia 
wniosku o zasiedzenie gruntów faktycznie zajętych pod istniejącą drogę oraz 
wykonanie podziału nieruchomości w m. Pepłowo w celu wydzielenia części 
gruntów fatycznie zajętych pod drogę dojazdową do cmentarza parafii 
mariawickiej, a także podziału gruntów w Łagiewnikach w celu poszerzenia 
pasa drogi gminnej planowanego do przebudowy nawierzchni. 

• 26.03.2019 r., ogłosiliśmy zamiar sprzedaży działki nr 469/1 o pow. 0,11 ha 
w Bodzanowie (dawny młyn przy placu rynku), za kwotę 44.400,00 zł netto.  
 

z zakresu gazyfikacji 
• otrzymałem informację z Polskiej Spółki Gazownictwa, że ogłoszony został 

przetarg na projektowanie sieci gazowej w Białobrzegach, w wyznaczonym 
terminie wpłynęła do spółki jedna oferta i trwa jej weryfikacja, natomiast dla 
sieci gazowej m.in. w Borowicach nie wpłynęła żadna oferta i postępowanie 
przetargowe zostanie przeprowadzone ponownie. 

• w sprawie gazyfikacji aglomeracji Bodzanów, spółka BLUE GAZ 
przygotowuje wniosek do Rady Gminy w sprawie wydzierżawienia działki 
pod budowę stacji rozprężnej gazu. 
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III. Bieżąca działalność.  

- W wyniku przeprowadzonego konkursu wniosków na realizację zadania 
własnego Gminy Bodzanów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających 
rozwojowi Sportu w Gminie Bodzanów w 2019 roku, przyznane zostały kwoty 
dotacji dla klubów sportowych działających na terenie gminy Bodzanów: 

- Ludowy Klub Sportowy ,,Huragan” z Bodzanowa – 60 000,00 zł 
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Klub Sportowy Sparta Miszewo 
z Nowego Miszewa – 20 000,00 zł. 
 
- W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań własnych 
Gminy Bodzanów z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 
2019 r., została przyznana dotacja dla kół zrzeszających emerytów na terenie 
naszej gminy: 

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koło nr 6 w Nowym 
Miszewie – 3000,00 zł 
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koło nr 1                                 
w Bodzanowie – 3000,00 zł. 
 
- W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań własnych 
Gminy Bodzanów z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego, została przyznana dotacja dla Okręgu 
Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 103                                     
w Bodzanowie, w kwocie 4000,00 zł.  

- Złożone zostały dwa wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, o 
zawarcie umowy na zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z naszego 
terenu. Na powyższy staż będą skierowane cztery osoby na stanowiska obsługi, 
z pełną refundacją na okres sześciu miesięcy. Po zakończeniu stażu osoby te 
mają gwarancję zatrudnienia, w Urzędzie Gminy na okres minimum 3 miesięcy, 
w wymiarze co najmniej ½ etatu. 

Fundusz sołecki 
 Wykonano remont świetlicy (cyklinowanie podłogi) w związku z 
realizacją zadania sołeckiego pn. " Remont świetlicy wiejskiej w m. Nowe 
Kanigowo"  
 Wybrano wykonawcę zamówienia na zakup ławek i namiotów dla 
świetlicy sołectwa Pepłowa w ramach zadania pn. " Zakup ławek i namiotów do 
świetlicy wiejskiej w m. Pepłowo." 
 W związku z wprowadzanymi zmianami uchwał niektórych sołectw w 
kwietniu br. planujemy wyłonić dostawców materiałów przeznaczonych do 
remontów i utwardzenia dróg gminnych. 
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Utrzymanie czystości i porządku 
 Na bieżąco prowadzimy prace porządkowe polegające na zbiórce                      
i wywożeniu nieczystości w ramach zadań własnych Gminy. Mieszkańcy, 
którzy nie dopełniają obowiązku składania korekt deklaracji mających wpływ na 
wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są 
wzywani do ich uzupełnienia. 
 Przygotowaliśmy roczne sprawozdanie z zakresu gospodarki odpadami w 
naszej Gminie, które zostanie złożone (w wymaganym terminie) do 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 
 Jesteśmy w trakcie przygotowania pierwszej tury upomnień w tym roku 
dla mieszkańców, którzy uchylają się od uiszczania comiesięcznej opłaty za 
wywóz i zagospodarowanie odpadów. 
 Aby umożliwić mieszkańcom pozbycie się odpadów wytwarzanych w 
gospodarstwach rolnych, skontaktowaliśmy się z firmą, która jest 
zainteresowana odebraniem od mieszkańców naszej Gminy odpadów 
gospodarczych takich jak: folie rolnicze, w tym pochodzenia ogrodowego, po 
sianokiszonkach, po truskawkach, po pieczarkach, tunelowe, worki jutowe, big 
bagi, sznurki, bańki. Trwają prace nad organizacją takiego odbioru. 

Gospodarka mieszkaniowa 
Firma Konsultacje Energetyczne Kamiński i Kraśniewski Spółka jawna                     
ul. Targowa 1 09-400 Płock pracuje nad zwiększeniem efektywności                            
tj. zmniejszenia kosztów zużycia energii m.in. w budynkach gminnych. 
Zmieniane są taryfy na korzystniejsze oraz ograniczana moc, tam gdzie są takie 
potrzeby i możliwości.    
We wszystkich obsługiwanych przez nas kotłowniach gdzie stosowane jest 
paliwo stałe oraz mieszkaniach będących w zasobie gminnym, ogrzewanych za 
pomocą  piecy, kuchni na paliwo stałe  zostały zamontowane  czujniki czadu                 
i dymu. 
Wysłaliśmy pierwsze przedsądowe wezwania do dobrowolnej zapłaty wraz z 
zaproszeniem do podjęcia próby pozasądowego sposobu rozwiązania sporu 
dotyczącego zaległości czynszowych. Jesteśmy na etapie dalszych analiz kont 
zaległości dotyczących zasobów mieszkaniowych Gminy. Sporządzanie                     
i wysyłka wezwań będą kontynuowane. 
Aktualnie prowadzimy prace związane z odnowieniem klatki schodowej w 
budynku przy ul. Miodowej 17 w Chodkowie Działki. 

Drogi 
Na bieżąco wykonujemy prace związane z  utrzymanie dróg gminnych  zarówno 
równanie gruntowych jak i naprawy zniszczonych nawierzchni, tzw. „taniej 
technologii” na terenie całej Gminy.  
Na odcinku  ponad 100 metrów, zużywając około 100 ton kruszywa 
betonowego, wykonaliśmy utwardzenie drogi gruntowej (ul. Łamana) w 
Miszewie. Poza tym naprawiliśmy drogę w Karwowie Szlacheckim, gdzie 
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zupełnemu zniszczeniu uległa nawierzchnia wykonana w tzw. taniej technologii. 
Zużyliśmy około 100 ton dolomitu na naprawę tej drogi.  
W związku ze złożoną reklamacją na dostawę żwiru w 2018 r., dostawca 
zobowiązał się do dostarczenia ok.  250 ton żwiru dobrej jakości, który zostanie 
wywieziony w miejsca reklamowane.  
Wykonaliśmy czyszczenie rowów w miejscowości Mąkolin Kolonia, a w 
kwietniu w ramach funduszu sołeckiego wymienione zostaną przepusty 
drogowe.  
W ciągu ostatnich tygodni ustawiliśmy ponownie i wymieniliśmy  powyrywane 
i zniszczone znaki drogowe na terenie gminy.   

Bezpieczeństwo i OSP 
Obecnie trwa kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych. 
Ostatnie zebranie walne zostało ustalone na 30.03.2019 dla OSP Bodzanów.    
8 marca zakończyła się kwalifikacja wojskowa, której z Gminy Bodzanów 
podlegało 47 mężczyzn z rocznika podstawowego. 
 Do 21 marca 2019 roku była możliwość składania ogólnie dostępnych 
wniosków o udzielenie dofinansowania do zakupu umundurowania dla OSP. 
Podmiot realizujący to Związek Ochotniczych Straż Pożarnych RP 
Województwa Mazowieckiego, który w części finansuje zakup, resztę pokrywa 
każda z OSP. Z dofinansowania zdecydowały się skorzystać jednostki OSP                 
z Kępy Polskiej, Wiciejewa, Reczyna i Niesłuchowa.  
 

Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów 
W ramach monitoringu kontrolnego wykonaliśmy badanie wody 

uzdatnionej ze stacji w Leksynie. Wyniki badań potwierdzają przydatność wody 
do spożycia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały one przekazane do 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. 

Wykonany został przegląd sprężarek na stacji uzdatniania wody                              
w Stanowie. Koszt przeglądu to 3 621,10 zł brutto 
W ostatnim czasie nastąpiła awaria sieci wodociągowej w Kępie Polskiej. 
Awarie udało nam się usunąć we własnym zakresie. Niestety w jej wyniku 
uszkodzeniu uległ prawdopodobnie reduktor ciśnienia zamontowany na sieci                 
w m. Cieśle, który był wymieniany w 2015 r. 

Zgodnie z wezwaniem Wód Polskich w sprawie uzupełnienia złożonego 
wniosku o zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki, przesłaliśmy wymagane 
dokumenty - kartotekę przychodów dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę             
i zbiorowego odprowadzenia ścieków za 2018 r. 

Zleciliśmy wykonanie przeglądu dmuchaw zamontowanych na 
oczyszczalni ścieków w Bodzanowie.  
 W marcu br. awarii uległa pompa w zbiorniku ścieków dowożonych na 
oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie. Koszt naprawy tej pompy wyniósł 
800,00 zł brutto. 
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Zakupiliśmy 1000 szt. worków na osad dla oczyszczalni ścieków w 
Nowym Miszewie. Koszt zakupu wyniósł 1500,00zł brutto. 

W związku z awariami pomp z przydomowych przepompowni ścieków       
z terenu Nowego Miszewa i Niesłuchowa przekazano do naprawy dwie pompy. 
Koszt usługi wyniósł 3 690,00zł brutto. 
 Przekazaliśmy skratki i ustabilizowane komunalne osady ściekowe            
z oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie w ramach obowiązującej umowy z 
firmą Ziemia Polska z Ożarowa Mazowieckiego.  

Przygotowaliśmy dokumentację wymaganą do przeprowadzenia 
postępowań na zakup materiałów elektrycznych i wodociągowych na potrzeby 
jednostki Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów. 

Zleciliśmy wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego dla stacji uzdatniania wody i oczyszczalni na terenie 
Gminy. Koszt wykonania aktualizacji to 1500 zł netto. 
 Zleciliśmy wykonanie  okresowych przeglądów budowlanych budynków 
suw i oczyszczalni – ich koszt to ok. 1500,00zł brutto. 

 

        Jerzy Staniszewski  

       WÓJT GMINY BODZANÓW  


