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minął kolejny rok, jakże odmienny od po-
przednich, ponieważ napiętnowany pan-
demią koronawirusa. Covid-19 zmienił 
nasze życie rodzinne, społeczne, wpły-
nął na procesy gospodarcze, sposób 
organizowania pracy i edukacji oraz kon-
taktów międzyludzkich. 

Zmieniają się nasze codzienne nawyki 
i zwyczaje, rezygnujemy z różnorodnych 
aktywności, w tym z cyklicznych imprez 
i spotkań, również w naszej gminie. Tym 
samym brakuje nam bezpośrednich re-
lacji z innymi ludźmi. Przestaliśmy poda-
wać sobie dłonie na powitanie, częściej 
myjemy ręce, używamy środków dezyn-
fekcyjnych, chodzimy w maseczkach, za-
chowujemy dystans społeczny wszystko 
po to, aby ustrzec siebie, a zwłaszcza 
innych przed zachorowaniem.

Śledzimy informacje w mediach na temat 
pandemii i jesteśmy zasmuceni słysząc 
o kolejnych zachorowaniach i licznych 
zgonach. Towarzyszy nam lęk, frustracja 
i zmęczenie, a nasze dzieci i wnuki uczą 
się zdalnie. Bardzo dużo ludzi obawia się 
o swoich najbliższych, zwłaszcza senio-
rów, niepokoimy się o nasz byt materialny.

Ta trudna rzeczywistość wymusiła inną 
organizację pracy wielu urzędów, w tym 
również Urzędu Gminy Bodzanów.

Dla mnie, jako Wójta, najważniejszą spra-
wą jest zapewnienie ciągłości funkcjo-
nowania urzędu oraz bezpieczeństwa 
pracowników i klientów, aby nie dopu-
ścić do zamknięcia instytucji z powo-
du kwarantanny. 

Urząd działa sprawnie, wykonujemy 
wszystkie zadania i czynności termino-
wo, zgodnie z harmonogramem, zmienił 
się jedynie sposób kontaktu z mieszkań-
cami, dla naszego wspólnego bezpie-
czeństwa: telefonicznie, pocztą e-mail, 
e-puap oraz poprzez punkt podawczy. 
Osobiście jestem do ciągłej Państwa 
telefonicznej dyspozycji. Mam nadzie-
ję, że wprowadzone procedury pozwo-
lą na utrzymanie ciągłości funkcjonowa-
nia wszystkich referatów Urzędu Gminy 
oraz podległych jednostek budżetowych. 
Dziękuję Państwu, że ze zrozumieniem 
przyjmujecie te czasowe utrudnienia. 

Pomimo panującej pandemii nie 
zwalniamy inwestycyjnego tempa re-
alizacji programu rozwoju naszej 

gminy, a prace utrzymujące naszą 
infrastrukturę wykonujemy zgodnie 
z ustalonym harmonogramem, co mnie 
osobiście bardzo cieszy.

W tym czasie również stan finan sowy 
naszej gminy jest dobry. W tym roku 
spłaciliśmy część długu w wysokości 
2 mln 135 tyś zł i nie zadłużyliśmy się 
na podwyżki w oświacie. W dalszym 
ciągu dzięki posiadanym środkom na 
wkład własny pozyskujemy dofinan-
sowania zewnętrzne na nasz rozwój 
i każdą złotówkę wydajemy celowo 
i transparentnie. Cieszy mnie bardzo, że 
nie musimy podnosić stawek podatków 
na 2021rok. 

Problem śmieci od dwóch lat spędza sen 
z oczu każdemu samorządowi. W trosce 
o środowisko ustawodawca wprowadza 
coraz to nowe zapisy, których wykona-
nie powoduje drastyczny wzrost kosztów 
w gospodarowaniu odpadami komunalny-
mi, co dotkliwie odczuwa każdy mieszka-
niec naszego kraju. Zmiany obowiązujące 
od 2021 roku to: rozliczenia tonażo-
we, zwiększenie częstotliwości odbioru 
odpadów zmieszanych i bioodpadów 

jak również konieczność przyjmowania 
w PSZOK-u dodatkowych frakcji od-
padów. Po przeprowadzonym przetar-
gu udało się nam skalkulować stawkę 
co prawda na nieco wyższym poziomie 
(o 3 zł od osoby), ale jest ona niższa niż 
w sąsiednich gminach. Jednocześnie in-
formuję Państwa, że od stycznia miesz-
kańcy będą mogli popiół umieszczać 
w pojemnikach na odpady zmiesza-
ne, a stawkę opłat można zmniejszyć 
o 1 zł od osoby kompostując bioodpady. 

Nasza praca i determinacja wkłada-
na w rozwój gminy została oceniona 
w tegorocznym rankingu czasopisma 
„Wspólnota”, podsumowującym osią-
gnięcia jednostek samorządu teryto-
rialnego w realizacji projektów unijnych. 
Przygotowane zestawienie obejmuje lata 
2014-2019, czyli sześć lat z kończącej 
się właśnie siedmioletniej perspekty-
wy unijnej. Wśród 1555 gmin wiejskich 
w kraju Gmina Bodzanów uzyskała wy-
nik pozwalający na zajęcie 126 miejsca 
i stała się liderem w tej kategorii gmin 
powiatu płockiego z wynikiem 2348,78 
zł pozyskanych środków unijnych na 
jednego mieszkańca. Dla porównania 

pozostałe gminy powiatu płockiego za-
jęły miejsca od 719 do 1518.

Uzyskane wysokie miejsce w kraju 
w kategorii pozyskiwania środków unijnych 
bardzo cieszy biorąc pod uwagę ranking 
zamożności samorządów, w którym jako 
gmina typowo rolnicza jesteśmy daleko 
z tyłu w porównaniu do większości na-
szych sąsiadów. Możemy być dumni, 
że pomimo ograniczonego budżetu 
tak mocno stawiamy na rozwój i potra-
fimy sięgać po środki unijne. Przez te 
ostatnie 6 lat nasz wysiłek inwestycyj-
ny zamknął się kwotą ponad 50 mln zł, 
a efekty naszej pracy, dla przypomnie-
nia możecie Państwo obejrzeć i ocenić 
na załączonych zdjęciach poniżej. Chcę 
wyraźnie w tym miejscu podkreślić, że 
nie byłoby tych inwestycji gdyby nie środ-
ki otrzymane z Unii Europejskiej.

Pragnę zapewnić Państwa, że z obranej 
drogi rozwoju nasz samorząd nie zrezy-
gnuje, ponieważ zdaję sobie doskona-
le sprawę jak jeszcze wiele mamy do 
zrobienia.

Jerzy Staniszewski 
Wójt Gminy Bodzanów

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski po podpisaniu umowy na dofinansowanie, z środków Unii Europejskiej, kolejnej inwestycji w Gminie Bodzanów

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Bodzanów,
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Przegroda dolinowa na rzece Mołtawie w Stanowie, 2015 r

Droga relacji Bodzanów - Reczyn, 2017 r.

Kompleksnsportowo-oświatowy, 2015 r.

Chodnik przy ul. Chabrowej w Nowym Miszewie, 2017 r.

Droga relacji Bodzanów-Kępa Polska, 2018 r.

Kompleks sportowo-oświatowy w Chodkowie - Działkach, 2015 r

Droga w Cybulinie, 2017 r.

Remont posterunku policji w Bodzanowie, 2015 r. - 2017 r.

Droga w Stanowie, 2018 r. długość 1,8 km, 
wartość inwestycji ok 1 mln zł

Termomodernizacja ZPO w Bodzanowie, 2018 r. 
wartość inwestycji ponad 1,6 mln zł

Chodnik przy ul. Wolności w Bodzanowie, 2015 r.

Ulice osiedlowe w Bodzanowie, 2017 r. – 2020 r.

Kanalizacja sanitarna w aglomeracji Bodzanów, 2016 r.  
- 2019 r. długość wybudowanej sieci 15 km

Chodnik przy ul. Szkolnej w Nowym Miszewie, 2018 r.

Plac zabaw i siłownia pod chmurką w Nowym Miszewie, 2018 r.

Termomodernizacja ZPO w Nowym Miszewie, 2015 r.

Droga w Osmolinku, 2017 r.

Droga gminna relacji Miszewko - Felicjanów, 2017 r.

Droga w Reczynie, 2018 r.

Droga w Cieślach, 2018 r.
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Świetlica wiejska w Pepłowie, 2019 r

Kanalizacja deszczowa w Białobrzegach, 2019 r.

Łódź ratownicza dla OSP Kępa Polska, 2019 r.

Zmodernizowana hala sportowa ZPO w Nowym Miszewie, 
2019 r. - 2020 ., wartość inwestycji ponad 300 tyś zł

Droga relacji Bodzanów - Bulkowo, 2020 r.

Droga w Gromicach 2018 r. - 2019 r.

Plac zabaw i siłownia pod chmurką na zakupionej 
działce gminnej w Białobrzegach, 2019 r.

Droga relacji Cieśle - Kępa Polska, 2019 r.

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mąkolinie, 
2019 r. - 2020 r.

Droga relacji Bodzanów - Garwacz, 2020 r.

Droga w Gromicach, 2018 r. - 2019 r.

Świetlica wiejska i magazyn przeciwpowodziowy 
w budynku OSP Kępa Polska, 2019 r. - 2020 r.

Chodnik przy ul. Pałacowej w Nowym Miszewie, 2019 r.

Świetlica wiejska w Wiciejewie, 2019 r. - 2020 r.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Reczynie 2020 r., 
wartość inwestycji ponad 1,3 mln zł

Oczyszczalnia ścieków w Bodzanowie, 2019 r., 
wartość inwestycji ok 5 mln zł

Świetlica wiejska w Niesłuchowie 2019 r. - 2020 r.

Chodnik przy ul. H. Kołłątaja w Bodzanowie, 2019 r.

Droga relacji Bodzanów - Bulkowo, 2020 r.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Kanigowie, 2018 r.
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Nadchodzący koniec roku skłania 
każdego z nas do podsumowań. W bieżą-
cym roku realizowano inwestycje na wielu 
płaszczyznach: edukacyjnej, komunalnej, 
drogowej. Ten rok był szczególny w pra-
cy naszego samorządu. Zastanawialiśmy 
się, czy rozprzestrzeniająca się pande-
mia nie zahamuje naszych planów in-
westycyjnych. Mimo utrudnień w funk-
cjonowaniu urzędów, czy problemów 
z którymi borykali się wykonawcy, wcho-
dzimy w nowy rok z podniesionym czołem.

W kończącym się roku duży nacisk 
położyliśmy na poprawę stanu infra-
struktury drogowej. Z budżetu gmi-
ny przeznaczono na ten cel ponad 
2,7 mln zł. Najistotniejszym z zadań 
było ukończenie budowy i przebudo-
wy dróg gminnych na terenie gmi-
ny Bodzanów: Wykowo-Białobrzegi 
i droga nr 290201W odc. Białobrzegi - 
droga krajowa nr 62.

W ramach inwestycji dokonano bu-
dowy i przebudowy 2,2 km ul. Długiej 
w Białobrzegach, wraz ze ścieżką ro-
werową i chodnikiem (w obszarze 
zwartej zabudowy od ul. Kwiatowej do 
Spacerowej), uzupełniono nawierzch-
nię ul. Białobrzeskiej, wraz z odcinkiem 
ścieżki rowerowej po stronie kościoła 
i chodnikiem przy zatoce autobusowej, 
przebudowano łuk zakrętu w sąsiedz-
twie ul. Lipowej, uzupełniono ubytki 
w nawierzchni ulicy na odcinku od ul. 
Długiej do drogi krajowej nr 62. Realizacja 
zadania zdecydowanie wpływa na popra-
wę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
a także usprawnia skomunikowanie 
gminy z Płockiem. Wybudowana dro-
ga stanowi alternatywę dojazdu bez 
konieczności korzystania z drogi kra-
jowej nr 62. Ponadto w sołectwie 
Białobrzegi przebudowano 300-metro-
wy odcinek drogi gminnej nr 290218W 
- ul. Dojazdowej w Białobrzegach. 
W ramach inwestycji wykonano nową 
nawierzchnię asfaltową i obustronne 
pobocza z kruszywa łamanego.

Korzystając z dotacji ze środków budże-
tu Województwa Mazowieckiego na za-
dania określone w ustawie o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych, w wysokości 
55 000,00 zł, przebudowaliśmy na-
wierzchnię drogi gminnej w Łagiewnikach 
na długości 1,1 km. Łączna wartość in-
westycji to ponad 140 000,00 zł.

Angażując środki budżetu gminy wy-
konaliśmy także kolejny odcinek drogi 
gminnej w Łagiewnikach, aby poprawić 
warunki dojazdu mieszkańców do dro-
gi powiatowej relacji Płock – Bodzanów. 
Koszt przebudowy ok. 500 mb. drogi to 
blisko 70 000,00 zł. Zrealizowaliśmy tak-
że przebudowę nawierzchni drogi gmin-
nej w Karwowie Duchownym na długo-
ści ok. 500 mb. w technologii destruktu 
asfaltowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, jednocześnie poprawiając 
bezpieczeństwo pieszych, na terenie gmi-
ny wybudowano łącznie około 300 mb. 
chodników. Korzystają z nich mieszkańcy 
ul. Sierakowskiego w Bodzanowie, 
ul. Wiejskiej w Chodkowie, a także Łętowa. 
Budowę chodników sfinansowano ze 
środków budżetu gminy, funduszu sołec-
kiego oraz z dofinansowaniem, w łącz-
nej wysokości 50 000,00 zł, otrzymanym 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS 
2020. Natomiast ze środków budżetu 
gminy i środków funduszu sołeckiego wy-
budowano kolejny odcinek chodnika przy 
ul. Polnej i chodnik przy ul. Kwiatowej 
w Chodkowie-Działkach, chodnik przy 
ul. Wiosennej w Nowym Miszewie. 
Trwają również prace projektowo-kosz-

torysowe mające na celu budowę chod-
nika przy drodze gminnej w Kłaczkowie. 
Zakończyliśmy także prace projektowe dla 
I etapu przebudowy dróg osiedlowych 
w Bodzanowie, Chodkowie i Chodkowie-
Działkach. Obecnie będziemy starać się 
o uzyskanie korzystnego dofinansowa-
nia na realizację tego zadania. 

Ze względu na panującą w kra-
ju pandemię COVID-19 rok 2020 
jest trudnym rokiem dla inwestycji. 
Naszego samorządu nie ominęły w związ-
ku z tym problemy z wyłanianiem wy-
konawców robót dla zaplanowanych 
inwestycji. Wykonawcy stawali na wy-
sokości zadania, by dotrzymywać ter-
minów określonych w kontraktach. 
W odpowiedzi na potrzeby lokalne miesz-
kańców, wykorzystując środki budżetu 
gminy, funduszu sołeckiego, jak rów-
nież z uzyskanego dofinansowania 
w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw 2020, udało nam 
się w sołectwach Garwacz i Borowice 
wykonać I etap przebudowy budynków 
świetlic wiejskich.

Świetl ica w Borowicach zyskała 
nowe, docieplone pokrycie dachowe, 
a w Garwaczu wykonano m.in. nową 
podłogę, sanitariaty i podłączono bu-
dynek do szczelnego zbiornika na nie-
czystości ciekłe.

Dzięki środkom z budżetu gminy 
i funduszu sołeckiego świetlica wiej-
ska w Wiciejewie zyskała nowe ogro-
dzenie, budynek świetlicy wiejskiej 
w Mąkolinie - sufit podwieszany, a świe-
tlica w Niesłuchowie nową podłogę. 
Wartość prac modernizacyjnych w obiek-
tach to ponad 198 000,00 zł.

Mając na względzie godne warunki życia 
naszych mieszkańców, jak również do-
bro otaczającego nas środowiska, nie-
przerwanie realizujemy zadania wodno-
-kanalizacyjne. 

W drugim półroczu rozpoczęliśmy reali-
zację kolejnych kluczowych inwestycji 
z zakresu uporządkowania gospodar-
ki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Bodzanów. Zdecydowanie poprawią one 
zaopatrzenie w wodę oraz poziom racjo-
nalnego gospodarowania wodociągami 
na obszarze działania naszego samorzą-
du. Ich łączne koszty to ponad 3,2 mln zł, 
z czego ponad 1,5 mln zł to dofinan-
sowanie z UMWM w ramach PROW 
2014-2020. Inwestycja w bieżącym 
roku objęła rozbudowę sieci wod-
-kan w Nowym Miszewie i Miszewie 
Murowanym oraz rozbudowę SUW 
w Reczynie. Na rok 2021 zaplanowa-
no rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody 
w Leksynie i budowę pompowni 
pośredniej w Nowym Kanigowie.

Rozpoczęliśmy również prace projektowo 
– kosztorysowe w związku z rozbudową 
istniejących sieci wodociągowych i kana-
lizacyjnych na terenie gminy Bodzanów. 
Mają one na celu podniesienie poziomu 
skanalizowania gminy, eliminując jedno-
cześnie przedostawanie się do gleby za-
nieczyszczeń m.in. z nieszczelnych szamb. 
Mimo utrudnionych dostaw towarów 
i usług udało nam się zakupić oraz 
zamontować kontener sanitarny przy 
budynku komunalnym na ul. Ks. J. 
Poniatowskiego w Bodzanowie. Zapewni 
on dostęp mieszkańcom lokali komunal-
nych do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Poprawa infrastruktury drogowej to nie 
jedyny sposób na zapewnienie bez-
pieczeństwa mieszkańcom gminy. 
Bezpieczeństwo to również sprawnie 
funkcjonujące jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych, dlatego zmoderni-
zowaliśmy pomieszczenia magazynu 
przeciwpowodziowego w Kępie Polskiej, 
a ze środków UMWM MAZOWIECKIE 
STRAŻNICE 2020 wykonaliśmy remont 
budynku strażnicy OSP w Bodzanowie.

Ponieważ bardzo duże znaczenie ma 
dla nas rozwój dzieci i młodzieży, 
w ubiegłym roku rozpoczęliśmy pra-
ce modernizacyjne w hali gimnastycz-
nej w Nowym Miszewie. Tegoroczny 
budżet oraz dofinansowanie uzyskane 
z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 
2020 w wysokości 100 000,00 zł po-
zwoliły na wykonanie nowej, bezpiecz-
nej podłogi sportowej w hali. Ponadto, 
w ramach inwestycji zamontowano ścian-
kę wspinaczkową, nowe wyposażenie 
w postaci piłkochwytów, koszy do gry 
w koszykówkę, zestawów do gry w siat-
kówkę, piłkę ręczną, tablicę wyników. 
Obiekt przekazano do ponownego użyt-
kowania placówce oświatowej w listo-
padzie. Łączny koszt inwestycji to po-
nad 240 000,00 zł.

Regina Guzanek 
Kierownik Referatu Inwestycji

Budowa drogi gminnej relacji Wykowo-Białobrzegi

Przebudowa ul. Dojazdowej w Białobrzegach

Przebudowa drogi gminnej w Łagiewnikach etap I Chodnik przy ul. Sierakowskiego w Bodzanowie

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Borowice

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Reczynie

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Borowice

Budowa i przebudowa ul. Długiej w Białobrzegach

Przebudowa drogi gminnej w Karwowie Duchownym

Chodnik przy drodze gminnej w Łętowie

INWESTYCJE Z 2020 ROKU
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Podłącz się i zyskaj 

Budowa sieci kanalizacyjnej 
oraz modernizacja i rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków 
w  ag lome rac j i  Bodzanów 
zakończyły się w 2019 roku. 
Budowa objęła swoim zasię-
giem Bodzanów, Chodkowo 
i  Chodkowo-Dz ia łk i  i  j es t 
to największa dotychczasowa 

inwes t yc ja  w  gospoda r kę 
wodno-ściekową na terenie 
naszej gminy, z której może 
skorzystać prawie 1400 osób 
dzięki wybudowaniu ponad 
15 km sieci. 

Po co mi kanalizacja?

Kanalizacja jest wygodna, bo 
rozwiązuje problem ścieków, 

których nie trzeba wypompo-
wywać z szamba. Nie musisz 
organizować wywozu i utyliza-
cji nieczystości oraz zbierać 
dokumentacji z tych działań 
(należy pamiętać, że brak tej 
dokumentacji oznacza karę 
finansową). To również oszczęd-
ność, gdyż porównując rachunki 
osób podłączonych i niepod-
łączonych, przyłączenie do 
sieci w 4-osobowej rodzinie 
daje oszczędności ok. 1200 
zł rocznie. Ponadto znika pro-
blem nieszczelnych szamb, 
przez które do wód gruntowych 
i cieków wodnych przenikają 
nieczystości.

Czy ktoś mi pomoże?

Wo d o c i ą g i  i  K a n a l i z a c j a 
Gminy  Bodzanów pomaga 
w  dope łn i an i u  ws ze l k i ch 

f o r m a l n oś c i  z w i ą z a nyc h 
z budową przyłącza kanalizacyj-
nego. Pracownicy WiK pomogą 
w wypełnianiu dokumentów, 
wskażą kolejne kroki procedury 
oraz pomogą w odbiorze przy-
łącza tak, aby całość realizacji 
przebiegała sprawnie i bez pro-
blemów.

Co zyskam na podłączeniu 
do kanalizacji?

Oszczędność

Koszt odprowadzania 1m³ ście-
ków według taryfy WiK to 7,14 zł 
(brutto). Natomiast koszt wywozu 
1m³ ścieków z szamba wynosi 
8,00 zł (brutto) jednak do tego 
trzeba doliczyć koszt usługi 
wywozu co daję łącznie kwotę 
miedzy 15,00 zł, a 20,00 zł 
(brutto).

Wygodę

System kanalizacyjny to najwy-
godniejszy sposób odprowadzania 
ścieków. Unikasz wypadków zwią-
zanych z "wybiciem" szamba 
i nieprzyjemnymi zapachami.

Czyste środowisko

Nieczystości nie dostają się 
do wód gruntowych i cieków 
wodnych, z których wszyscy korzy-
stamy.

W celu uzyskania szczegóło-
wych informacji zapraszamy do 
kon tak tu  z  Wodoc iągam i 
i Kanalizacją Gminy Bodzanów 
pod nr tel. /24/ 260 70 06 
wew 140.

Andrzej Grzelak  
Kierownik WiK

DOFINANSOWANIE DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Gmina Bodzanów w 2020 roku otrzy-
mała od Starosty Powiatu Płockiego do-
finansowanie w kwocie po 1 000,00 
zł dla jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, które brały udział w akcji ga-
szeniu pożaru oraz zabezpieczeniu po-
gorzeliska w Domu Pomocy Społecznej 
„Nad Jarem” w Nowym Miszewie. Z te-
renu Gminy Bodzanów w akcji bra-
ły udział OSP Białobrzegi, Gromice, 
Kanigowo, Mąkolin, Niesłuchowo oraz 
Wiciejewo. Jednostki zostały wyposażone 
w umundurowanie galowe oraz sprzęt 
niezbędny do prowadzenia akcji ratow-
niczo – gaśniczych. 

Ochotnicze Straże Pożarne pozyska-
ły 10% kwoty przychodów jakie uzy-
skały za 2019 rok. Środki były prze-
kazywane w formie umowy pożyczki 
w ramach Tarczy Antykryzysowej dla 
OSP i można je wykorzystać na zakup 
armatury pożarniczej, sprzętu ratow-
nictwa medycznego, ubrań specjalnych 
typu NOMEX, hełmów, butów, rękawic 
i kominiarek. 

W mijającym roku Gmina Bodzanów otrzy-
mała również darowizny od Marszałka 
Województwa Mazowieckiego w po-
staci zestawów środków zabezpiecza-
jących, niezbędnych przy zwalczaniu 
COVID –  19 d la  Ochotn ic zych 

Straży Pożarnych funkcjonujących 
w Krajowym Systemie Ratowniczo – 
Gaśniczym. Z naszego terenu są to 
jednostki OSP Bodzanów, Kanigowo 
i Niesłuchowo.  Jeden zestaw składał 
się z:

 • 150 sztuk maseczek jednorazowych, 
zgodnych z obowiązującymi normami;

 • 15 sztuk kombinezonów jednora-
zowych, zgodnych z obowiązujący-
mi normami;

 • 400 par rękawic jednorazowych zgod-
nych z obowiązującymi normami;

 • 4  komp l e t y  ub r ań  spec j a l -
nych ,  gd z i e  komp le t  o zna -
cza ubranie specjalne lekkie  
oraz hełm lekki z przyłbicą i googlami, 
zgodnych  z obowiązującymi normami;

 • 20 sztuk 120 l worków na odpady 
czerwone;

 • 10 litrów płynu dezynfekcyjnego zgod-
nych z obowiązującymi normami.

Marszałek Województwa Mazowieckiego 
dofinansował Gminę Bodzanów kwotą 
100 000,00 zł do zakupu lekkiego sa-
mochodu pożarniczego, który otrzyma-
ła najstarsza jednostka z terenu gminy, 
wchodząca w Krajowy System Ratowniczo 

Gaśniczy - Ochotnicza Straż Pożarna 
w Bodzanowie. Całkowita wartość za-
kupu lekkiego samochodu strażackie-
go to kwota 221 154,00 zł. Strażacy 
przy przekazaniu samochodu specjal-
nego otrzymali dodatkowo 6 pełnych 
kompletów najnowszego umunduro-
wania bojowego. 

Kolejnym wsparciem ze strony Marszałka 
Województwa Mazowieckiego było prze-
kazanie dotacji na remont budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie 
w wysokości 19 000,00 zł.

Dzięki dofinansowaniu możliwa była 
wymiana drzwi garażowych, stolar-
ki okiennej oraz instalacji wodno- 
kanalizacyjnej w budynku jednostki.

Marszałek Województwa Mazowieckiego 
przekazał także Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bodzanowie dotację w wyso-
kości 36 200,00 zł na zakup umunduro-
wania galowego oraz najpotrzebniejszego 
sprzętu niezbędnego do funkcjonowa-
nia jednostki.

Katarzyna Wolińska 
Referent ds. obronnych, 

bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego

DLACZEGO WARTO SIĘ 
PODŁĄCZYĆ DO KANALIZACJI?

Nowy samochód OSP Bodzanów
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Nazwa sołectwa lub innej jednostki 
pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Wykonano (zł)

Sołectwo Archutówko
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Archutówko 12 328,00

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 3 000,00

Sołectwo Bodzanów
Przebudowa chodnika przy drodze gminnej Plac Kościuszki, 3 Maja, Kilińskiego w sołectwie Bodzanów 40 309,00

Zakup sprzętu dla straży w Bodzanowie 6 000,00

Sołectwo Białobrzegi

Zakup i montaż lamp solarnych ul. Świerkowa Białobrzegi 18 000,00

Naprawa dróg gminnych w sołectwie Białobrzegi 2 700,00

Budowa chodnika ul. Białobrzeskiej w Białobrzegach 11 000,00

Sołectwo Borowice

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowice 19 109,00

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borowice 6 000,00

Bieżące utrzymanie świetlicy w Borowicach 3 000,00

Sołectwo Cieśle

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieśle 14 000,00

Utwardzenie i remont dróg gminnych w m. Cieśle 7 500,00

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Cieślach 2 719,00

Sołectwo Cybulin
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Cybulin 2 000,00

Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Cybulin 13 281,00

Sołectwo Chodkowo-Działki Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Chodkowo – Działki ul. Kwiatowa od str. ul. Polnej - kontynuacja 27 322,00

Sołectwo Chodkowo Remont dróg gminnych w sołectwie Chodkowo 32 786,00

Sołectwo Garwacz
Kontynuacja przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Garwaczu 11 875,00

Bieżące utrzymanie świetlicy w sołectwie Garwacz 1 600,00

Sołectwo Karwowo Szlacheckie Remont drogi gminnej w sołectwie Karwowo Szlacheckie 14 818,00

Sołectwo Gromice

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Gromice 2 600,00

Zakup masy asfaltowej do uzupełnienia pojedynczych wyrw w nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Gromice 1 200,00

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej relacji Archutowo - Archutówko 11 018,00

Sołectwo Krawieczyn Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Krawieczyn 15 328,00

Zdecydowana większość zadań wyko-
nywanych przez Referat Infrastruktury 
prowadzona jest siłami własnymi, w tym 
w dużej mierze realizacji prac związa-
nych z funduszem sołeckim. 

Zrealizowaliśmy wszystkie zadania 34 
sołectw ustalone na zebraniach w roku 
ubiegłym. Zadania, na które decydowa-
no się najczęściej to poprawa stanu na-
wierzchni dróg, poprzez co wiele dróg 
zostało naprawionych, utwardzonych, 
przebudowanych. 

Ponadto wykonano remonty kilku świe-
tlic wiejskich, wyremontowano chodni-
ki przy drogach gminnych, zamontowa-
no nowe lampy solarne. 

W związku z wymogami realizacji zadań 
w Referacie Infrastruktury, pracownicy 
referatu odbyli szereg specjalistycznych 
szkoleń niezbędnych do wykonywania 

pracy, w tym: operatora równiarki, opera-
tora koparko – ładowarki, obsługi kotłów 
centralnego ogrzewania, elektryczne, re-
alizacji i rozliczeń funduszu sołeckiego, 
zajęcia pasa drogowego, najmu lokali 
mieszkalnych z zasobu Gminy. 

W ciągu ostatnich dwóch lat sku-
tecznie zwiększyliśmy wpływy z wy-
najmu mieszkań z zasobów gmin-
nych. Zakupiony został kontener 
sanitarny dla potrzeb mieszkańców 
budynku gminnego w Bodzanowie przy 
ul. Poniatowskiego 14 oraz materiały 
na wykonanie kanalizacji wewnętrznej 
w tym budynku. Poza tym zakupiliśmy 
również materiały na remont dachu 
i elewacji w budynku w Chodkowie, przy 
ul. Górnej 1.

Pracownicy Referatu Infrastruktury na 
bieżąco wykonywali remonty, napra-
wy, prace konserwacyjne i przeglądy 

posiadanych pojazdów, wykorzystu-
jąc możliwości własne oraz korzystając 
z usług firm specjalistycznych. Zakupiony 
został nowy samochód marki Volkswagen 
do przewozu osób, natomiast samo-
chód dotychczas używany ze wzglę-
du na zły stan techniczny, wyso-
ki przebieg, coraz częstsze awarie, 
został sprzedany.

W pierwszej połowie mijającego roku do-
konaliśmy czyszczenia i kalibracji zbior-
nika na olej napędowy, w którym maga-
zynujemy paliwo do pojazdów. 

Przygotowane zostały zmiany orga-
nizacji ruchu mające na celu popra-
wę bezpieczeństwa w Bodzanowie 
ul. Wolności, Nowym Miszewie ul. Górna, 
Nowym Reczynie oraz Małoszewie. Zmiany 
planujemy wprowadzić do końca 2021 r.

Wykonaliśmy również aktualizację ewi-
dencji dróg gminnych oraz przygotowali-
śmy nowy regulamin korzystania ze świe-
tlic wiejskich, nad którym trwają prace 
mające na celu wprowadzenie regula-
minu do stosowania.

W podobny sposób, zgodnie z decy-
zją mieszkańców Naszej Gminy, w roku 
2021 realizować będziemy zadania 
przewidziane w funduszu sołeckim, 
wg poniższego planu.

Marek Kwiatkowski 
Kierownik Referat Infrastruktury

Samochód marki Volkswagen

REFERAT INFRASTRUKTURY

Kontener sanitarny dla potrzeb mieszkańców budynku gminnego w Bodzanowie ul. Poniatowskiego 14

Chodnik w m. Chodkowo ul. Wiejska
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Sołectwo Karwowo Duchowne
Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Karwowo Duchowne 6 500,00

Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Karwowo Duchowne 5 957,00

Sołectwo Gąsewo

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we wsi Gąsewo 4 494,00

Utrzymanie i naprawa dróg wiejskich we wsi Gąsewo 6 650,00

Zakup kosiarki spalinowej i zakup głośnika, jako wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gąsewie 3 350,00

Sołectwo Kępa Polska

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 234/1 i nr 234/2 w sołectwie Kępa Polska 10 000,00

Bieżące utrzymanie placu zabaw w m. Kępa Polska 1 500,00

Zakup i utrzymanie przenośnej toalety 2 000,00

Bieżące uzupełnienie ubytków na drogach gminnych w sołectwie Kępa Polska 2 708,00

Sołectwo Kłaczkowo Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kłaczkowo 15 606,00

Sołectwo Kanigowo

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Nowe Kanigowo 1 000,00

Zakup defibrylatora na potrzeby OSP Kanigowo 5 500,00

Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Kanigowo 8 680,00

Sołectwo Leksyn Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Leksyn 16 439,00

Sołectwo Łętowo Kontynuacja budowy chodnika wiejskiego w sołectwie Łętowo 12 596,00

Sołectwo Małoszewo
Zakup i montaż luster drogowych przy drodze gminnej w m. Małoszewo 2 000,00

Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Małoszewo w m. Małoszewo i Małoszywka 12 170,00

Sołectwo Mąkolin

Utwardzenie dróg gminnych na terenie wsi Mąkolin 9 484,00

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Mąkolin 1 500,00

Budowa ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Mąkolin 9 484,00

Sołectwo Mąkolin-Kolonia Utwardzenie dróg gminnych w m. Mąkolin-Kolonia 13 475,00

Sołectwo Miszewko Założenie 2 szt. lamp solarnych, zakup i montaż – sołectwo Miszewko 12 086,00

Sołectwo Osmolinek
Zakup i montaż lampy oświetleniowej w sołectwie Osmolinek 6 000,00

Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Osmolinek 5 577,00

Sołectwo Nowe Miszewo

Zakup i montaż lamp solarnych w m. Nowe Miszewo – 2 lampy ul. Łączna, 2 lampy – ul. Prosta 24 175,00

Zakup i montaż 4 progów zwalniających na drogach gminnych w sołectwie Nowe Miszewo– ul. Łączna, ul. Kalinowa 4 000,00

Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa Nowe Miszewo 3 000,00

Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Miszewo (Prosta, Łamana oraz pozostałych dróg w obrębie działek 
osiedla mieszkaniowego) 15 134,00

Sołectwo Pepłowo

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pepłowie 3 000,00

Przegląd techniczny placu zabaw w sołectwie Pepłowo 250,00

Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w miejscowości Pepłowo 6 000,00

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pepłowo 10 060,00

Sołectwo Niesłuchowo

Utwardzenie dróg gminnych w m. Niesłuchowo 5 000,00

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Niesłuchowo 6 000,00

Odnowienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Niesłuchowo 13 636,00

Sołectwo Miszewo Murowane Utwardzenie i remont dróg gminnych w sołectwie Miszewo Murowane ul. Starowiejska i ul. Polna 18 800,00

Sołectwo Parkoczewo
Zakup przepustu drogowego dł. 6 m Ø 400 mm dla sołectwa Parkoczewo 600,00

Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Parkoczewo 10 236,00

Sołectwo Nowe Kanigowo

Utwardzenie drogi gminnej w m. Nowe Kanigowo 5 000,00

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Kanigowo 2 000,00

Remont drogi gminnej poprzez uzupełnienie ubytków masą asfaltową w sołectwie Nowe Kanigowo 10 828,00

Sołectwo Stanowo Remont drogi gminnej dz. nr 281 w sołectwie Stanowo 23 941,00

Sołectwo Reczyn

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Reczynie 2 000,00

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Reczyn 8 000,00

Remont dróg gminnych w sołectwie Reczyn i Nowy Reczyn 7 828,00

Sołectwo Ramutówko

Zakup i montaż lampy z panelem i turbiną – 1 szt. przy drodze gminnej w Ramutówku 7 700,00

Utwardzenie drogi gminnej w Ramutówku przy użyciu kruszywa - dolomitu 2 400,00

Naprawa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Ramutówku - asfalt 3 236,00

Sołectwo Wiciejewo
Zakup oraz montaż 3 lamp solarnych przy drodze gminnej nr ewid. 242 w sołectwie Wiciejewo 18 600,00

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wiciejewo 1 868,00

Suma 667 541,00
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Ochrona środowiska to wszystkie dzia-
łania, które człowiek podejmuje na rzecz 
zachowania środowiska naturalnego 
w jak najlepszym stanie. Do ochrony śro-
dowiska zobowiązany jest każdy z nas, 
jak i powołane w tym celu liczne insty-
tucje oraz organizacje o zasięgu krajo-
wym, jak i międzynarodowym. Referat 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który 
utworzony został w grudniu minionego 
roku podejmuje szereg działań i ini-
cjatyw mających na celu polepszanie 
środowiska naturalnego. Staramy się 
podejmować najbardziej właściwe kie-
runki, aby dbać o środowisko przyrod-
nicze w swoim bezpośrednim otoczeniu. 
Jednym z kluczowych zadań w zakresie 
ochrony przyrody i kształtowania środo-
wiska jest prowadzenie spraw związa-
nych z przygotowaniem i rozliczaniem 
wniosków na pozyskiwanie zewnętrz-
nych środków finansowych dla reali-
zacji wskazanych działań związanych 
z ochroną środowiska. 

W związku z koniecznością wdraża-
nia programów ochrony powietrza 
a w konsekwencji do poprawy jako-
ści powietrza w kwietniu br. złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie zdania pn. 
„Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie 
Gminy Bodzanów”. Wsparcie finansowe 
w ramach pomocy finansowej z bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego 
„Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” 
otrzymaliśmy w formie dotacji w wyso-
kości 75 768,00 zł. Zadanie zrealizowa-
ne zostało w terminie od 19.10.2020 
r. do 13.11.2020 r. przez firmę GrinIs 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 
„Twój StartUp z siedzibą w Warszawie 
i miało na celu przeprowadzenie w for-
mie wywiadu bezpośredniego inwenta-
ryzacji źródeł ciepła u wszystkich miesz-
kańców z terenu naszej gminy. Powyższe 
dane pozwolą poznać rzeczywistą ska-
lę stosowania paliw stałych, jako źródła 
ciepła na terenie Gminy oraz podjąć 
właściwe działania w zakresie popra-
wy jakości powietrza, w tym pozyskiwa-
nie przez mieszkańców dofinansowań 
do wymiany starych pieców na piece 
nowej generacji. Należy wspomnieć, 
iż w związku z uchwałą antysmogową 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
od stycznia 2023 r. nie wolno będzie 
używać tzw. „kopciuchów”, tj. pieców 
i kotłów pozaklasowych. 

Mając na uwadze ochronę środowi-
ska poprzez zmniejszanie emisji wtór-
nej pyłu azbestowego do atmosfery, 
zgodnie z obowiązującym na terenie 
Gminy programem usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest na-
dal wspieramy mieszkańców w po-
zbywaniu się azbestu z ich nierucho-
mości poprzez składanie wniosków 
o dofinansowanie do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
W bieżącym roku pierwsze dofinansowa-
nie na realizację zadania pn. „Usuniecie 
i unieszkodliwienie wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Gminy Bodzanów” 
otrzymaliśmy na łączną kwotę 31 086,94 
zł z czego koszt otrzymanej dotacji 
z WFOŚiGW to 26 776,00 zł, natomiast 
4 310,94 zł to środki własne Gminy. 
Zadanie zrealizowane zostało we wrześniu 
br. przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
GRONEKO z siedzibą w Mikorzynie. 
Z uwagi na fakt, iż były kolejne osoby 

chętne do wzięcia udziału w programie, 
w październiku wystąpiliśmy po raz drugi 
z wnioskiem o dofinansowanie zadania 
w wyniku, czego przyznano nam dota-
cję w wysokości 32 950,80 zł. Prace 
związane z odbiorem i utylizacją płyt 
azbestowo-cementowych zrealizowa-
ne zostały w listopadzie br. przez fir-
mę Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie. 

Kolejnym ważnym elementem z zakre-
su ochrony przyrody będącym w kom-
petencji Referatu Ochrony Środowiska 
są prowadzone postępowania o wyda-
wanie zezwoleń na usunięcie drzew lub 
krzewów z terenu nieruchomości prywat-
nych, jak również pielęgnacja terenów 
zielonych oraz istniejącego drzewostanu 
będących własnością Gminy Bodzanów.

W ramach powyższych zadań na bieżą-
co składamy do Starostwa Powiatowego 
w Płocku wnioski o wycinkę drzew, jak 
również dokonujemy nasadzeń zastęp-
czych.

Je s i e n i ą  b r .  w  m i e j s c owoś c i 
Chodkowo została wykonana ścież-
ka edukacyjna dla dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Bodzanów. Zadanie 
zostało zrealizowane ze środków wła-
snych gminy. Wykonaniem i montażem 
tablic, ławek i ławostołów zajęła się fir-
ma Projektowo – Usługowa EKO-DEKOR 
Alicja Jasińska. Koszt realizacji zadania 
wyniósł 49 938,00 zł. Istniejący staw 
stanowi centralny punkt, wokół którego 
poprowadzona jest ścieżka edukacyjna 
dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców 
Gminy Bodzanów. Wzdłuż ścieżki zapro-
jektowano tablice informacyjne, dzię-
ki którym zainteresowani będą mogli 
poznawać gatunki ryb słodkowodnych.

Tworząc warunki do prawidłowego utrzy-
mywania czystości i porządku na te-
renie naszej Gminy staramy się jak 
najlepiej realizować obowiązki z za-
kresu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi, jednak nowelizacje usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminie narzucają konieczność wpro-
wadzania kolejnych zmian, które wiążą 
się z znacznym podwyższaniem kosz-
tów funkcjonowania gminnych syste-
mów gospodarki odpadami. Odpady 
i związane z nimi zagrożenia stają się co-
raz poważniejszym problemem w ochro-
nie środowiska. W Polsce, jak i w naszej 
gminie corocznie obserwuje się nieste-
ty wzrost ilości odpadów a co najgorsze 
odpadów zmieszanych. Segregacja od-
padów u „źródła” to najbardziej efek-
tywny sposób gromadzenia odpadów 
na indywidualnych posesjach, jednak 
jeszcze nie wszyscy mieszkańcy naszej 
Gminy stosują się do ogólnopolskich 
zasad, przez co ogromna część odpa-
dów nadal oddawanych jest jako odpa-
dy zmieszane, nie nadające się do po-
wtórnego wykorzystania, a tym samym 
wzrastają koszty ich zagospodarowania. 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdą w ży-
cie nowe uchwały uwzględniające zapi-
sy znowelizowanej ustawy m.in. zwięk-
szenie częstotliwości odbioru odpadów 
zmieszanych oraz bioodpadów, możli-
wość oddawania popiołu jako odpa-
dów zmieszanych, dodatkowe frakcje 
odpadów przyjmowane w PSZOK-u. 
Ponadto z końcem roku przestaje 
obowiązywać dotychczasowa umowa 

z firmą Eko-Maz Sp. z o.o. We wrześniu 
br. ogłoszony został przetarg na zada-
nie pn. „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych pochodzących 
z nieruchomości zamieszkałych poło-
żonych na terenie Gminy Bodzanów 
w 2021 roku” w wyniku którego wy-
łoniony został Wykonawca tj. firma 
SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna 
Sp. z o.o., za łączną kwotę 1 707 204,65 
zł. W związku z powyższym konieczna 
była ponowna kalkulacja stawek za od-
pady komunalne, które zaczną obowią-
zywać od 1 stycznia 2021 r. i będą wy-
nosiły 23 zł miesięcznie na osobę za 
odpady zbierane selektywnie oraz 46 
zł miesięcznie na osobę w przypadku 
nie wywiązywania się z obowiązku se-
gregacji odpadów. 

Ponadto, w przypadku właścicie-
li nieruchomości zamieszkujących 
w budynkach mieszkalnych jednorodzin-
nych, kompostujących bioodpady sta-
nowiące odpady komunalne w kompo-
stowniku przydomowym, wprowadzono 
zwolnienie w wysokości 1 zł miesięcz-
nej opłaty od każdego mieszkańca za-
mieszkującego daną nieruchomość.

Chcąc udoskonalać nasz system gospo-
darki odpadami w bieżącym roku po-
czyniliśmy wstępne działania dotyczą-
ce budowy Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, czyli miejsca, 
do którego właściciele nieruchomości za-
mieszkałych położonych na terenie naszej 
Gminy w ramach wnoszonej opłaty za 

zagospodarowanie odpadami mogą bez-
płatnie dostarczyć wybrane frakcje odpa-
dów komunalnych. Funkcjonujący PSZOK, 
z którego teraz korzystają mieszkańcy 
ze względu na jego lokalizację okazuje 
się być niewystarczający. Chodzi głów-
nie o ograniczone miejsce na lokalizację 
kontenerów, w których gromadzone są 
odpady, jak również wymogi ustawowe. 
W związku z tym w maju br. w ra-
mach zapytania ofertowego wyłonio-
ny został Wykonawca: Biuro Projektowe 
ARS COMMENTI z siedzibą w Płocku 
na opracowanie dokumentacji pro-
jektowej dla zadania pn. „Budowa 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Chodkowie, ul. Górna’’ 
na działce o nr ewid 31/12 stano-
wiącej własność Gminy Bodzanów. 

Łączny koszt zadania to 50 000,00 zł. 
Na obecną chwilę mamy sporządzoną 
całą dokumentację projektowo-kosztory-
sową wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę. Kosztorys inwestorski sporządzo-
ny przez wykonawcę określa kwotę blisko 
800 000,00 zł na wykonanie przed-
miotowej inwestycji. Dlatego też kolej-
nym etapem będzie pozyskanie przez 
nas środków zewnętrznych na realiza-
cję tego przedsięwzięcia. 

Kolejnym zadaniem referatu jest za-
pewnianie opieki bezdomnym zwie-
rzętom. Spośród wielu przepisów pra-
wa dotyczących bezdomnych zwierząt, 
kluczowe znaczenie ma sformułowany 
w ustawie o ochronie zwierząt przepis 

art. 11 ust. 1, który stanowi, że "za-
pewnianie opieki bezdomnym zwierzę-
tom oraz ich wyłapywanie należy do 
zadań własnych gmin". Oczywiste jest, 
że nie można tego robić bez zapew-
nienia im miejsca w schronisku. Stąd 
też w bieżącym roku zawarta zosta-
ła umowa ze schroniskiem „Nadzieja” 
w Napierkach koło Mławy, gdzie wyła-
pane przez nas psy są przekazywane. 
Część z nich znalazła już swój dom 
u nowych właścicieli. Niestety bezpań-
skie zwierzęta, zwłaszcza psy, to bar-
dzo duży problem, z którym borykamy 
się na co dzień. Niektórzy ludzie swo-
je zwierzęta traktują jak zabawki – kie-
dy się nimi znudzą wyrzucają na ulicę. 
Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć 
i niczym się nie da tego usprawiedliwić. 

Jednak widzimy wciąż, że po naszych 
ulicach poruszają się bezdomne, wy-
chudzone zwierzęta. Obecnie brakuje 
systemowych, ogólnopolskich regula-
cji prawnych, które pozwalałyby na sku-
teczne rozwiązanie problemu. Stąd też 
musimy wydawać kolejne pieniądze na 
to, żeby opiekować się tymi zwierzętami, 
a jest to bardzo kosztowne. Trzeba też 
dodać, że o ile są przypadki wyrzucania 
zwierząt na ulicę, to są również nielicz-
ni mieszkańcy, którzy chętnie przygar-
niają czworonogi. O to również prosimy 
i apelujemy do naszych mieszkańców.

Jak sama nazwa naszego Referatu wska-
zuje zajmujemy się również sprawa-
mi rolnictwa, które jest tak naprawdę 

Ścieżka edukacyjna w parku w Chodkowie

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Rewitalizacja parku w m. Chodkowo ul. Bankowa
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najważniejszym działem gospodarki de-
cydującym o poziomie życia oraz rozwoju 
ekonomicznego i społecznego wsi. Jest 
ono elementem kształtującym zarówno 
rozwój gospodarczy, jak również wpływa-
jącym w istotny sposób na warunki przy-
rodnicze oraz stan środowiska naturalne-
go. Niestety rolnicy borykają się również 
z wieloma ograniczeniami i problema-
mi w prowadzeniu swoich gospodarstw 
rolnych. Stąd też na bieżąco udzielamy 
wsparcia producentom rolnym poprzez 
zapewnienie im pomocy chociażby przy 
wypełnianiu i składaniu wszelkich wnio-
sków m.in. do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Oferowana 
pomoc cieszy się bardzo dużym za-
interesowaniem. Ponadto przekazu-
jemy wszelkie informacje dot. spraw 
rolnictwa poprzez naszą stronę inter-
netową, facebooka, jak również stara-
my się w miarę możliwości regularnie 
i sukcesywnie organizować spotkania 
z sołtysami, podczas których omawiamy 
i poruszamy sprawy bieżące poszcze-
gólnych sołectw, jak również przekazu-
jemy ważne dla mieszkańców informa-
cje. Z uwagi na fakt, iż wśród naszych 
rolników pojawił się kłopot związany 
z odbiorem zużytej folii produkowanej 
w gospodarstwach domowych w lutym 
bieżącego roku w ramach złożonego 

wniosku otrzymaliśmy dofinansowa-
nie z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
realizację zadania pn. „Usuwanie fo-
lii rolniczych i innych odpadów po-
chodzących z działalności rolniczej”. 
Po przeprowadzeniu całej procedury za-
danie zostało zrealizowane w czerwcu. 
Skorzystało z niego blisko 80 rolników 
z terenu gminy. Odpady zostały odebra-
ne przez firmę EKO-SERWIS z Gruduska 
i przekazane do odzysku i unieszko-
dliwienia. Mamy nadzieję, że środki 
na ten cel będą nadal przeznaczane 
a my, jako samorząd będziemy mogli je 
pozyskiwać i wspierać naszych produ-
centów rolnych. 

Ważnym wydarzeniem, które koordynował 
referat był przeprowadzany od 1 wrze-
śnia do 30 listopada Powszechny Spis 
Rolny 2020. Obejmował on wszystkie 
gospodarstwa rolne osób fizycznych - go-
spodarstwa indywidualne i osób praw-
nych oraz jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej, które 
1 czerwca 2020 r. prowadziły działalność 
rolniczą tj. 748 gospodarstw z terenu na-
szej gminy. Z naszej strony rolnicy mieli 
zapewnioną pomoc merytoryczną pra-
cownika referatu oraz dostęp do gmin-
nego punktu spisowego utworzonego 

w budynku Urzędu Gminy. Ponadto rolni-
cy mogli spisać się samodzielnie przez 
Internet, telefonicznie lub tradycyjnie 
podczas wizyty rachmistrza spisowego.

Podsumowując nasze działania można 
stwierdzić, iż jesteśmy odpowiedzial-
ni za nasze środowisko i by je chronić 

potrzeba od nas wiele wysiłku. Nasze 
środowisko jest naszym domem. Jest 
ono w dużej mierze odpowiedzialne za 
nasze samopoczucie, tak jak i my jeste-
śmy odpowiedzialni za jego stan. Nasze 
środowisko to nasza przyszłość. Dlatego 
też w miarę swoich możliwości staramy 

się wyrabiać dobre nawyki i przyzwy-
czajenia dla ochrony naszego środowi-
ska naturalnego.

 
Anna Jakubowska 

Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa

Rewitalizacja parku w m. Chodkowo ul. Bankowa

Samorząd Gminy Bodzanów konse-
kwentnie kładzie nacisk na jakość na-
uczania i wprowadzanie nowoczesnych 
rozwiązań edukacyjnych oraz wyposaża-
nia szkół w nowoczesny sprzęt dydak-
tyczny. Stanowczo zabiega o tworzenie 
optymalnych warunków sprzyjających 
edukacji dzieci i młodzieży. 

Uznając rolę oświaty i edukacji za priory-
tetową, nasza gmina podejmuje daleko 
idące starania w zakresie efektywnego 

gospodarowania środkami finansowymi 
przeznaczonymi przez budżet państwa 
na zadania edukacyjne. Obecnie funk-
cjonujący system subwencjonowania 
sprawia, iż przekazywane środki finan-
sowe są niewystarczające, co powodu-
je, iż gmina zmuszona jest w coraz więk-
szym stopniu angażować  środki własne 
na realizację zadań oświatowych tj. od-
działy przedszkolne, przedszkola, dowóz 
uczniów do szkół położonych na terenie 
gminy, dowóz uczniów niepełnosprawnych 

do szkół specjalnych, utrzymanie i mo-
dernizowanie bazy oświatowej, finanso-
wanie urlopów dla poratowania zdrowia 
pracowników pedagogicznych, czy wy-
dłużenie czasu pracy świetlic szkolnych.  

Skala podwyżek wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli oraz dynamiczny 
wzrost płacy minimalnej pracowników 
administracji i obsługi, obowiązujący 
system osiągania wynagrodzeń dla na-
uczycieli w poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego oraz wzrastają-
ca liczba uczniów objętych zajęciami 
z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w oparciu o wydawane przez poradnie 
opinie bez zapewnienia wystarczających 
środków finansowych na w/w zadania zna-
cząco wpływa na zrównoważony budżet 
Gminy Bodzanów. Obciążenie związane 
z zadaniami oświatowymi  jest ogromne, 
dlatego samorząd zmuszony był w roku 
szkolnym 2020/2021 podjąć działania 
związane z łączeniem klas oraz ograni-
czeniem dodatkowych zajęć pozalekcyj-
nych w przedszkolach i szkołach pod-
stawowych. 

W obliczu trwającej epidemii dodat-
kowym wyzwaniem finansowym Gminy 

Bodzanów, jako organu prowadzącego, 
w 2020 roku stało się również zapew-
nienie bezpiecznych i higienicznych wa-
runków nauki dla uczniów oraz pracy dla 
nauczycieli i pracowników obsługi szkół. 
W związku z reżimem sanitarnym ko-
niecznym było zabezpieczenie pieniędzy 
na indywidualne środki ochrony osobi-
stej tj. maseczki jednorazowe, jednora-
zowe rękawiczki, przyłbice oraz płyny do 
dezynfekcji rąk. W celu prawidłowego 
przygotowania obiektów szkolnych do-
konano w nich zmiany w taki sposób, 
aby jak najskuteczniej zapobiec roz-
przestrzenieniu się wirusa COVID-19 
w pomieszczeniach przedszkola 

w Nowym Miszewie oraz Bodzanowie 
wymieniono pokrycie podłóg z wykładzin 
na panele. Łączny koszt zadania wyniósł 
24 928,21 zł. 

Ponadto, w ramach projektów grantowych 
pn. Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła +  
Gmina Bodzanów zakupiła sprzęt kom-
puterowy niezbędny do realizacji przez 
uczniów oraz nauczycieli zajęć z wyko-
rzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość. W ramach w/w przedsię-
wzięć samorząd otrzymał dofinansowa-
nia na łączną kwotę 134 984,00 zł, co 
pozwoliło na zakup 38 laptopów wraz 
z oprogramowaniem i osprzętem.

SYSTEM OŚWIATY W GMINIE BODZANÓW

Sprzęt przekazany został do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Bodzanów, w następujących ilościach:

Placówka oświatowa Projekt grantowy 
Zdalna szkoła

Projekt grantowy 
Zdalna szkoła +

Zespół Placówek Oświatowych w Bodzanowie 7 szt. 7 szt.

Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie 7 szt. 7 szt.

Szkoła Podstawowa im. Janiny Jóźwiak w Cieślach 3 szt. 4 szt.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie - 3 szt.

Paulina Janowska 
Sekretarz Gminy
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UMOWY DZIERŻAWY

Na podstawie znowelizowanej ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników 
zniesiono obowiązek gromadzenia 
w ewidencji gruntów i budynków 
informacji o umowach dzierżawy 
gruntów rolnych. Umowy dzierżawy 
zawierane od dnia 31 lipca 2020 r. 
nie są ujawniane w ewidencji 
gruntów i budynków (dla Gminy 
Bodzanów prowadzonej przez 
Starostwo Powiatowe w Płocku).

Znowe l i zowany  a r t . 28  us t . 
4 pkt.1 i art. 38 pkt. 1 usta-
wy z dnia 20 grudnia 1990 r. 
o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 174) wprowa-
dza obowiązek potwierdzania faktu 
zawarcia pisemnej umowy dzierżawy 
gruntów rolnych, zawartej co najmniej 
na 10 lat, przez Wójta Gminy właści-
wego ze względu na miejsce poło-
żenia przedmiotu dzierżawy, osobie 
niebędącej:

 • małżonkiem emeryta lub rencisty,

 • jego zstępnym lub pasierbem,

 • osobą pozostająca z emerytem 

lub rencistą we wspólnym go-
spodarstwie domowym,

 • małżonkiem osoby, o której mowa 
w lit. b lub c.

Na podstawie wyżej wymienionych 
przepisów Wójt Gminy Bodzanów 
dokonuje faktu potwierdzenia zawar-
cia umowy dzierżawy gruntów rolnych, 
nie potwierdza faktu rozwią-
zania lub wygaśnięcia umo-
wy dzierżawy gruntów rolnych, 
nie sporządza umowy dzierżawy 
i nie potwierdza własnoręczno-
ści podpisów na tych umowach. 
Wójt Gminy Bodzanów potwierdza 
wyłącznie fakt zawarcia umowy 
dzierżawy gruntów rolnym położo-
nych na terenie Gminy Bodzanów.

Dodatkowe informację na temat 
umów dzierżaw można uzyskać 
pod numerem telefonu /24/ 270 
70 06 wew. 134. 

Anna Fabisiak 
Inspektor ds. wymiaru podatku

Rok 2020 nieoczekiwanie spowodo-
wał zwiększenie środków finansowych 
Gminy Bodzanów z tytułu zarządza-
nia kryzysowego na walkę z epidemią 
koronawirusa. Wydatki związane były 
z zakupem środków ochrony indy-
widualnej i dezynfekcji oraz spe-
cjalistycznego sprzętu, po to, by 
w tym wyjątkowo trudnym czasie 
urząd i szkoły mogły działać bez-
piecznie i zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi.

Jak dotąd, w ramach zarządza-
nia kryzysowego zakupiono łącz-
nie 1300 sztuk maseczek jedno-
razowych i wielokrotnego użytku, 
6400 sztuk rękawiczek jednorazo-
wych, 10 sztuk płynów do dezyn-
fekcji rąk i powierzchni, 19 sztuk 
kombinezonów jednorazowych 
ochronnych, 200 sztuk przyłbic, 
7 sztuk termometrów bezdotykowych, 
5 sztuk baterii do termometrów, 
14 sztuk szyb ochronnych typu 
plexa, 2 słupki odgradzające, 6 
punktów (stacji) dezynfekujących, 
skrzynkę na korespondencję do 
utworzonego punktu podawczego, 
ok. 450 m² paneli  podłogowych do 
przedszkoli oraz artykuły spożyw-
cze dla żołnierzy, którzy pomagali 

w przekazywaniu paczek żywnościo-
wych dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców. Na działania związa-
ne z koronawirusem wydatkowano 
kwotę 46 694,94 zł.

Dodatkowo Gmina Bodzanów otrzy-
mała od Starostwa Powiatowego 
w Płocku 12 sztuk termometrów 
bezdotykowych, 200 butelek 5 
litrowych płynów do dezynfekcji 
rąk i powierzchni oraz 7600 sztuk 
maseczek trójwarstwowych. Środki 
te pochodziły z magazynu Agencji 

Rezerw Materiałowych oraz magazy-
nu Komendy Miejskiej Państwowej 
S t r a ż y  Po ża r ne j  w  P ł o c ku . 
W/w środki ochrony indywidualnej 
przekazane zostały do placówek 
oświatowych położonych na tere-
nie gminy. Ponadto z Ministerstwo 
Zdrowia przekazało szkołom bezdo-
tykowe stacje dezynfekujące.

Katarzyna Wolińska 
 Referent ds. obronnych, 

bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego

MURAL W BODZANOWIE „IZOLACJA POZA MURAMI”

Co roku Biblioteka Centrum Kultury 
w Bodzanowie stara się pozy-
skać środki na dodatkowe działa-
nia wspierające kulturę na terenie 
naszej gminy. Rok 2020 niósł za 
sobą dodatkowe trudności i ogra-
niczenia. Jak wiemy, pandemia bar-
dzo ograniczyła działalność nie 
tylko bibliotek, domów kultury, 
a l e  i  t ea t r ów  c z y  muzeów. 
Instytucje szukały możliwości do-
tarcia do odbiorcy w inny spo-
sób. Bardzo popularne stały się 
spotkania online czy webina-
ria. Biblioteka Centrum Kultury 
w Bodzanowie postanowiła złożyć 
projekt na mural. To bezpieczna w 
dzisiejszych czasach forma wyrazu 
artystycznego. Celem projektu było 
pozostawienie i zaznaczenie naszej 
obecności w tych trudnych czasach. 
Chcieliśmy, aby mural nie pozostał 
obojętny, ale jednocześnie nie epa-
tował lękiem.

Rok 2020 bez wątpienia  przejdzie do 
historii, dlatego warto pozostawić po 
nim ślad współczesnej formy wyrazu 
artystycznego. Ogłoszono konkurs, 
w którym mógł wziąć udział każdy. Mural 
został wykonany na ścianie budyn-
ku nad stawem w m. Chodkowo. 

Wykonawcą muralu została artyst-
ka, malarka, twórczyni Wedad A. 
Jej prace zaprezentowała m.in. 

Galeria Art. Saloon w Rzymie, 
Włochy; Grupa Selfie d`artista 
w scrizione collettiva d`artista 
w Rzymie, Swissartexpo Kunstler 
Tack w Szwajcarii i inne pań-
stwa Europy. Jej twórczość stano-
wi dwoistość natury. Ból miesza 
się z nadzieją. To właśnie połą-
czenie, które idealnie komponuje 
z zaistniałą sytuacją. 

B ib l io teka Cent r um Ku l tu r y 
w Bodzanowie  chce promować 
kulturę w szerokim tego słowa 
znaczeniu. Mural jest nową formą 
wyrazu. Jako obraz, symbol, spra-
wa społeczna. Takich działań 
na terenie naszej gminy jesz-
cze nie było. Cieszymy się, że za 
aprobatą Pana Wójta – Jerzego 
Staniszewskiego mogliśmy podjąć 
takie działania. 

Zadanie sfinansowane zosta-
ło ze środków Programu „Działaj 
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce – Działaj Lokalnie oraz 
środków Ośrodka DL Fundacji 
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – 
„Młodzi Razem” i powiatu płockiego.

Barbara Jachura 
Dyrektor Biblioteki Centrum 

Kultury w Bodzanowie

DZIAŁANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
W CZASIE PANDEMII
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 • Podatek rolny - 140,00 zł/ha (cena żyta przyjęta do podatku 56,00 zł/1 dt.);

 • Podatek leśny - 43,3048 zł/ha ( cena drewna 196,84 zł);

 • Podatek od nieruchomości:

 • Budynki mieszkalne - 0,40 zł/m²; 

 • Budynki związane z działalnością gospodarczą - 20,00 zł/m²;

 • Budynki zajęte pod materiał siewny - 11,18 zł/m²;

 • Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 4,87 zł/m²;

 • Budynki pozostałe - 6,00 zł/m²;

 • Budowle - 2% wartości;

 • Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,95 zł/m²;

 • Grunty pod wodami stojącymi lub powierzchniowymi - 4,80 zł/ha;

 • Grunty pozostałe - 0,45 zł/m²;

 • Grunty niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji - 3,15 zł/m²;

 • Podatek od środków transportowych: (wybrane stawki)

 • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 648,00 zł;

b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1080,00 zł;

c. powyżej 10 ton i poniżej 12 ton - 1296,00 zł;

 • Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
- 1512,00 zł;

 • Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 to, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 336,00 zł;

 • Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenie poza miejscem kierowcy:

a. mniejszej niż 22 miejsca - 624,00 zł;

a. równej lub większej niż 22 miejsca - 936,00 zł.

STAWKI PODATKU W 2021 ROKU

Płatnicy podatku od środków transportowych deklaracje na w/w podatek składają do 15 lutego danego roku.

Ponadto przypominamy, iż należności podatkowe można uiszczać do rąk sołtysa, poprzez Pocztę Polską lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy. W przypadku, gdy kwota rocznego podatku 
nie przekracza 100,00 zł., podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty tj. do 15 marca. Podatek w kwocie powyżej 100,00 zł płatny jest w czterech ratach tj. 15 marca, 
15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku.

Producenci rolni mają możliwość zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Stosowne wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć odpowiednio 
w miesiącach: lutym (I tura) i sierpniu (II tura). 

Anna Fabisiak 
Inspektor ds. wymiaru podatku

Stawki podatkowe na rok 2021 pozostały na poziomie stawek obowiązujących w roku 2020 i wynosić będą następująco:

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ 
RODZINNYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bodzanowie informuje, iż wnioski 
o ustalenie prawa do zasiłku rodzin-
nego wraz z dodatkami oraz świad-
czenia z funduszu alimentacyjnego 
okres zasiłkowy 2020/2021 można 
składać zarówno w formie elektro-
nicznej, jak i papierowej.

Aktualne decyzje dotyczące świad-
czeń wychowawczych 500+ są wy-
dawane dla osób korzystających do 
dnia 31.05.2021 roku. 

W listopadzie 2020 r. wypłacono 
następujące świadczenia:

1. Świadczenia wychowawcze na 
kwotę 686 087 zł dla 859 ro-
dzin.

2. Świadczenia rodzinne na kwotę 
191 619,37 zł dla 392 rodzin.

3. Świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego na kwotę 25 050 zł 
dla 54 rodzin.

W przypadku wystąpienia zmian 
mających wpływ na prawo do świad-
czeń rodzinnych oraz świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oso-
ba uprawniona zobowiązana jest 
do niezwłocznego powiadomie-
nia o tym organu wypłacającego 
świadczenia.

Ważna informacja

Wnioski w sprawie ustalenia pra-
wa do świadczenia wychowawcze-
go 500+ na kolejny okres zasiłko-
wy 2021/2022 należy składać 
w podanych niżej terminach:

 • wnioski elektroniczne przyjmo-
wane będą od 1 lutego 2021 r.;

 • wnioski papierowe od 1 kwiet-
nia 2021 r. 

W wersji elektronicznej powyższe 
wnioski można składać za pośred-
nictwem:

 • m i n i s t e r i a l n e go  Po r t a l u 
Informacyjno-Usługowego Emp@
tia,

 • PUE Zus – Platforma Usług 
Elektronicznych ZUS,

 • ePUAP (epuap.gov.pl).

Joanna Karwowska, 

Katarzyna Klimczewska 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bodzanowie

PROGRAM OPERACYJNY POMOC 
ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w ramach   kolejnej umowy  z Polskim 
Komitetem Pomocy Społecznej 
zorganizował dostawę paczek 
żywnościowych dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców z te-
renu naszej gminy. W 2020 roku 
rozdystrybuowano łącznie 76,5 tony 
żywności. Od marca br., w związku 
z zagrożeniem epidemiologicznym, 

żywność dostarczana była pod-
opiecznym Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej znajdują-
cym się w grupie ryzyka z pomocą 
żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

 
Małgorzata Pawlak 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bodzanowie

PIĄTE URODZINY DZIENNEGO DOMU 
„SENIOR +”

Mija pięć lat, od kiedy zaczął funk-
cjonować Dzienny Dom „Senior 
+” w Stanowie. W tym czasie z za-
jęć korzystało średniorocznie 25 
seniorów. W bieżącym roku sze-
rzące się zagrożenie epidemiczne 
w znacznym stopniu ograniczyło moż-
liwość udziału osób starszych w co-
dziennych zajęciach aktywizujących, 
a także ograniczenie życia towarzy-
skiego wśród seniorów. W okresie let-
nim seniorzy organizowali wycieczki 

do Czerwińska, Żelazowej Woli, Płocka 
i Koszelówki, a także lokalnie zwiedza-
li najbliższą okolicę. Zgodnie z decyzją 
Wojewody Mazowieckiego działalność 
placówki została czasowo zawieszona 
w okresie marzec-czerwiec i aktu-
alnie od dnia 25 października br. 
do odwołania.

Bogusława Bartczak 
Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bodzanowie
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PROFILAKTYKA - GMINNA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BODZANOWIE

Niepewność jutra i strach o zachowa-
nie zdrowia zdominowały nasze życie. 

W czasie trwającej pandemii COVID-19 
trudno nam zapanować na emocjami 
i społeczną izolacją. W tym trudnym 
czasie, więcej czasu spędzamy przed 
komputerem i jesteśmy świadkami nie-
bezpiecznego zjawiska publikowania 
w internecie treści pełnych nienawi-
ści i stosowania cyberprzemocy. Treści 
publikowane przez hejterów nie posia-
dają żadnej wartości a przyczyną hejtu 
bardzo często jest zazdrość, niezado-
wolenie ze swojego życia oraz przykre 
doświadczenia, które mają miejsce 
w życiu hejtera. 

Starajmy się przeciwstawić takim 
negatywnym działaniom i jako do-
rośli, wskazywać pozytywne posta-
wy i działania nie tylko na co dzień 
w życiu społecznym i rodzinnym, ale 
również w świecie wirtualnym, będąc 
aktywnymi osobami w mediach spo-
łecznościowych,czy na innych polach 
wirtualnej przestrzeni. 

W trosce o najmłodsze dzieci, które 
w obecnym czasie wykazują zwiększoną 
aktywność przed komputerem w skutek 
wprowadzonego w szkołach systemu 
zdalnego nauczania, Szkoła Podstawowa 
w Bodzanowie na przełomie październi-
ka i listopada br. zorganizowała warsz-
taty dla uczniów klas III pod nazwą 
„Owieczki i wilki” oraz warsztaty dla 
uczniów klas I i II pod nazwą „Cukierki”. 
Zajęcia dotyczyły bezpieczeństwa i za-
grożeń związanych z rozpowszechnia-
niem treści propagujących używanie 
substancji psychoaktywnych – narko-
tyków i dopalaczy, niebezpiecznego 
i nieodpowiedzialnego zachowania 
w trakcie korzystania z telefonów komór-
kowych, internetu, rozwijanie twórczego 
myślenia, wzmacniania pozytywnego ob-
razu samego siebie i samooceny, nauki 
współpracy, jako formy zapobiegającej 
zachowaniom agresywnym oraz kształ-
towanie umiejętności troski o własne 
bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

Zajęcia przeprowadzone zostały przez 
Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki 
Uzależnień PROFIL i zostały dofinanso-
wane w ramach profilaktyki z funduszu 
alkoholowego.

Fundusz alkoholowy to środki finansowe, 
które pochodzą z wpłat sprzedawców 
alkoholu. Ustawowym obowiązkiem jest, 
aby te środki w całości przeznaczone 
były na prowadzenie profilaktyki i dzia-
łalność Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Działania prowadzone są w oparciu 
o Ustawę z dnia 26 października 1982 
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi.

W 2020 r. z funduszu alkoholowego 
dofinansowano: 

 • profilaktyczne warsztaty dla dzieci 
i młodzieży;

 • zakup czasopism i książek o tema-
tyce profilaktycznej dla Biblioteka 
Centrum Kultury w Bodzanowie;

 • wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w  B o d z a n ow i e  o r a z  S z ko ł y 
Podstawowej w Cieślach na spektakl 

teatralny o tematyce antyalkoho-
lowej i przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie;

 • profilaktyczny spot reklamowy dot. 
zdrowego stylu życia i promocji trzeź-
wości w rodzinie oraz zachowania 
bezpieczeństwa na drodze w Gminie 
Bodzanów;

 • opłaty sądowe w związku z prowa-
dzeniem spraw osób uzależnionych;

 • działalność i zabezpieczenie Punktu 
Konsultacyjno-Terapeutycznego 
w Bodzanowie;

 • środki ochrony dla klientów i komisji 
przed pandemią COVID-19;

 • bieżącą dz ia ła lność Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Bodzanowie;

 • poradnictwo psychologiczne dla dzie-
ci i młodzieży w szkołach podstawo-
wych na terenie Gminy Bodzanów. 

Komisja do dnia 30 listopada we-
zwała na rozmowę motywacyjną łącz-
nie 14 osób oraz wystąpiła do Sądu 
Rejonowego w Płocku z wnioskiem 
o leczenie uzależnienia od alkoholu 
dla 11 osób. 

N a  b i e ż ą c o  w s p ó ł p r a c u j e my 
z Prokuraturą Rejonową w Płocku 
w przedmiocie osób zgłoszonych do 
leczenia uzależnienia alkoholowego, 
jak również osób zgłoszonych do 

Prokuratury w przypadku stosowania 
przemocy domowej. Na wniosek komisji w 
2020 roku, biegły w przedmiocie uzależ-
nienia wykonał badanie dla czterech osób 
z terenu gminy w Poradni Leczenia 
Uzależnień w Płocku.

W okresie do 30 listopada GKRPA 
w Bodzanowie wydała łącznie cztery 
pozytywne postanowienia opiniujące 
wydanie zezwolenia na sprzedaż al-
koholu. 

Aktualnie działalność wspierającą 
dla osób znajdujących się w kryzysie 
i uzależnionych od alkoholu prowadzi 
Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny 
w Bodzanowie. Terapeuta uzależnień 
pełni dyżury w pierwszy i trzeci piątek 
miesiąca w godzinach od  16.00 – do 
19.00. Natomiast psycholog pełni dy-
żury w drugi i czwarty czwartek miesią-
ca w godz. 16.00-19.00.

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny 
w Bodzanowie wyposażony jest w środki 
ochrony przed zakażeniem COVID-19. 
Zachowane jest bezpieczeństwo w in-
dywidualnej terapii osób wymagają-
cych wsparcia.

Dla większości osób żyjących w oto-
czeniu osoby nadużywających alko-
holu, podjęcie tematu uzależnienia 
i jego leczenia jest niezwykle trudne. 
Mimo to, zachęcamy członków rodzin 
do podjęcia tej trudnej walki o zdrową 
rodzinę. Na stronie internetowej GOPS 
w Bodzanowie www.gops.bodzanow.

pl/gminna-komisja-rozwiazywania-
-problemow-alkoholowych opubli-
kowany jest wzór wniosku dot. zgło-
szenia osoby nadmiernie pijącej do 
leczenia uzależnienia. Wniosek wraz 
z ankietą należy wydrukować, wypeł-
nić, włożyć do koperty zaadresowanej 
do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i wrzucić 
do urny znajdującej się przy wej-
ściu do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bodzanowie. 

Zwracamy też uwagę na problem spo-
łeczny, jakim jest prowadzenie pojazdów 
pod wpływem alkoholu lub substancji 
odurzających. Nie narażajmy siebie 
i życia innych osób. 

Bądź trzeźwy na drodze!

Drogi mieszkańcu nie prowadź pojazdów 
pod wpływem alkoholu. Zachęcamy by 
mieć odwagę reagować na osoby będą-
ce pod wpływem alkoholu, które prowa-
dzą pojazd na drodze, niezależnie czy to 
jest rower, samochód czy inny pojazd. 
Jesienią br. Gmina Bodzanów przystą-
piła do realizacji kampanii społecznej 

Przeciw Pijanym Kierowcom przeciw-
pijanymkierowcom.pl 

W ramach przygotowanych pakietów, 
mieszkańcy otrzymają materiały edu-
kacyjne, sprzęt odblaskowy i ochron-
ny, zwiększający widoczność pieszych 
i rowerzystów na drodze.

Bądźmy bezpieczni i dbajmy o bezpie-
czeństwo innych!

Wysokość środków przeznaczonych 
na fundusz alkoholowy w 2020 roku 
wyniosła:

1. Wpływy od sprzedawców z wyda-
nych zezwoleń na sprzedaż alko-
holu - 119 435 zł 39 gr.

2. Poniesione koszty działań pro-
filaktycznych i działań komi-
sj i  na dzień 09.11.2020 r. 
- 73 463 zł 18 gr.

Aktualnie na terenie Gminy Bodzanów 
realizowane są badania ankietowe 
związane z opracowywaniem diagnozy 
lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane staty-
styczne będą wykorzystane do analiz 
i opracowań zbiorczych dotyczących 
sytuacji społecznej oraz będą stano-
wiły podstawę do opracowania sku-
tecznych strategii mających na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniom spo-
łecznym w naszej Gminie. Badania 
realizowane są metodą internetową, 
kwestionariusz ankiety znajduje się 
w poniższym linku i przeznaczony jest 
dla dorosłych mieszkańców Gminy:

https://bodzanow-mieszkancy.we-
bankieta.pl

Ankietę należy wypełnić w terminie do 
31.12.2020 r.

Zachęcamy do udziału w badaniu, 
badanie jest anonimowe. 

Mirosława Żaglewska 
Przewodnicząca Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

archiwum Szkoły Podstawowej w Bodzanowie – autor p. Karolina Matracka

www.powstrzymaj.pl
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Rok 2020 jest szczególny dla organizacji społecznych na terenie naszej gminy. Czas jest naznaczony pandemią, izolacją społeczną i brakiem 
możliwości aktywności społecznej związanej z realizacją wielu społecznych projektów. Trwająca pandemia nie zniechęciła nas do działania 
i odnaleźliśmy się w nowych warunkach. 
11 lutego 2020 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia, podczas którego dokonaliśmy podsumowań oraz zgodnie ze statutem, wybraliśmy nowe władze stowarzyszenia na 
kolejną kadencję 2020-2025.

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu – Mirosława Żaglewska 
Vice Prezes Zarządu - Paulina Bogiel - Szafaryn 
Skarbnik - Katarzyna Wolińska 
Sekretarz - Marek Brzozowski 
Członek Zarządu - Małgorzata Staniszewska

Komisja Rewizyjna: 

Przewodnicząca Komisji - Paulina Janowska 
Członek - Marzena Czernicka 
Członek - Monika Rybicka

Pełnomocnik d/s podpisywania porozumień 
wolontarystycznych z Zarządem Stowarzyszenia 
Bogusława Bartczak

W okresie bieżącego roku zrealizowali-
śmy cztery projekty, które przyniosły nam 
dużą radość i poczucie sprawczości. 
Naszą historyczną pasję zaprezentowa-
liśmy w projekcie „Dzieje Bodzanowa 
i okolic”. Projekt otrzymał dofinan-
sowanie od Samorządu Województwa 
Mazowieckiego w wys. 15  000 zł na 
dodruk trzeciego wydania Monografii 
Gminy Bodzanów. Zadanie polegało na 
wykonaniu przez Oficynę Wydawniczą 
Aspra w Warszawie, dodruku Monografii 
Gminy Bodzanów pt. „Dzieje Bodzanowa 
i okolic” w ilości 500 egzemplarzy.

Trwająca pandemia skłoniła nas do pod-
jęcia działania, które ochroni zdrowie na-
szych mieszkańców, dlatego przygotowa-
liśmy projekt „Chroń siebie i innych”. 
W ramach zadania zostały zakupio-
ne środki ochrony osobistej, tj. płyny 
dezynfekcyjne, mydła antybakteryjne, 
przyłbice, maseczki jednorazowe oraz 
maseczki wielokrotnego użytku.

Celem projektu jest przeciwdziała-
nie negatywnym skutkom pandemii 
koronawirusa COVID-19. Priorytetem 
członków stowarzyszenia jest ochro-
na seniorów, dorosłych osób niepeł-
nosprawnych, rodzin wychowujących 
dziecko niepełnosprawne oraz osób uza-
leżnionych od alkoholu i ich rodzin, któ-
re podjęły leczenie w ramach zgłosze-
nia do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Bodzanowie. 

Członkowie stowarzyszenia przygoto-
wali 100 sztuk pakietów ochronnych, 
które zostały rozdysponowane wśród 
mieszkańców Gminy Bodzanów. Projekt 
został dofinansowany przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego w wys. 
10 000 zł.

W okresie od czerwca do listopada 
zrealizowaliśmy zadanie pn. "Wsparcie 
Sokoła", które pozwoliło na rozwój 

cyfrowy naszej organizacji. Projekt został 
sfinansowany ze środków otrzymanych 
z Narodowego Instytutu Wolności NIW-
CRSO w ramach Programu Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich na lata 
2018-2030 PROO Priorytet 5 Wsparcie 
doraźne - Edycja 2020. Działanie przy-
czyni się do efektywnej pracy w ramach 
przygotowywania projektów działań, 
sprawozdań, dokumentacji fotogra-
ficznej oraz przygotowania projektów 
graficznych, prezentacji i filmów w za-
kresie promocji naszych zadań. 

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE SOKÓŁ W BODZANOWIE

Najbardziej ciepły, kolorowy i smaczny 
projekt to „Wędrowna Herbaciarnia”. 
Działania projektowe uzupełniły nasze 
zaplecze organizacyjne. Jesienią po-
czuliśmy smak, zapach i kolor. Nasze 
stowarzyszenie otrzymało dotację 
w konkursie "Działalność wspomaga-
jąca rozwój wspólnot i społeczności lo-
kalnych - Wspieranie rozwoju gospodyń 
aktywnych społecznie".

Zadanie zostało dofinansowane przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego 
w wys. 4 600 zł. Projekt został ob-
jęty Patronatem Honorowym przez 
Starostę Powiatu Płockiego Mariusza 
Bieńka. Głównym celem projektu było 
zwiększenie integracji społecznej 
i rozwój społeczny mieszkańców Gminy 
Bodzanów. Edukacja i promowanie 
zachowań prozdrowotnych oraz pro-
mocja pozytywnych aspektów życia 
w społeczności lokalnej poprzez po-
prawną komunikację międzyludzką.

W projekt włączyły się osoby fizyczne, 
firmy i instytucje, które stworzyli dla 
naszego stowarzyszenia zaplecze finan-
sowe, jako wkład własny do projektu. 

Wydarzenie otrzymało Patronat Medialny 
infoPłockTV.

Mamy nadzieję, że spotkamy się 
już niedługo w bezpiecznym czasie 
w „Wędrownej Herbaciarni”. Łącznie 
w 2020 roku nasze stowarzyszenie 
pozyskało 37 000 zł.

W 2020 roku obchodzimy 5-lecie na-
szej działalności. W swojej dotychcza-
sowej działalności, oprócz licznych akcji 
społecznych, zrealizowaliśmy 34 pro-
jekty, na które pozyskaliśmy dotacje 
konkursowe w łącznej wysokości 297 
943 zł 97 gr. Realizacja projektów jest 
zgodna z celami statutowymi naszego 
stowarzyszenia. Byliśmy zaangażowa-
ni w działania sportowe, turystyczno-
-rekreacyjne, profilaktyczne, społecz-
no-kulturalne, historyczne, kulinarne, 
zdrowotne oraz ekologiczne.

Swoją działalność opieramy przede 
wszystkim na współpracy z lokalnym 
samorządem. Pozwala nam to na za-
angażowanie w ważne i cykliczne wy-
darzenia, które odbywają się na terenie 
Gminy Bodzanów i przyczyniają się do 
promocji naszej gminy.

Więcej informacji o naszej działalności na stronie internetowej: 
www.sokol-bodzanow.pl

Mirosława Żaglewska 
Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 

SOKÓŁ w Bodzanowie

 W imieniu Zarządu Stowarzyszenia pragnę serdecznie 
podziękować za pomoc, wsparcie finansowe i organizacyjne wszystkim 
osobom fizycznym, organizacjom społecznym, firmom i instytucjom 
oraz Kołom Gospodyń Wiejskich, które w ostatnich 5 latach naszego 
istnienia z nami współpracowali. Swoją obecnością, współpracą 
i wsparciem naszych działań przyczyniliście się do wprowadzania zmian 
w naszym społecznym życiu na lepsze.

 Szczególne podziękowania składam dla Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, dzięki któremu Nasze Stowarzyszenie 
mogło zrealizować tak wiele wspaniałych inicjatyw.

 Pragnę również podziękować wszystkim członkom stowarzyszenia 
a szczególnie Wójtowi Gminy Bodzanów Jerzemu Staniszewskiemu oraz 
pracownikom Urzędu Gminy w Bodzanowie, pracownikom Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie, bez Was to wszystko 
by się nie zadziało. 

Serdecznie dziękuję! 
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia 

Mirosława Żaglewska
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Stan na 31.12.2019
Liczba osób zameldowanych 
/stan na dzień 31.12.2019 r./ Liczba urodzeń 

w 2019 roku
Liczba zgonów 
w 2019 roku

Liczba wydanych 
dowodów 

osobistychna pobyt stały na pobyt czasowy

8 098 120 76 102 443

Przedział wiekowy Liczba mężczyzn Liczba kobiet Łącznie

0-2 124 104 228

3 35 40 75

4-5 79 79 158

6 39 34 73

7 30 36 66

8-12 240 222 462

13-15 96 125 221

16-17 84 64 148

18 42 34 76

19-65 2 684 2 268 4 952

65< 567 1 072 1 639

Łącznie 4 006 4 078 8 098

Stan na 30.11.2020
Liczba osób zameldowanych 
/stan na dzień 30.11.2020 r./ Liczba urodzeń 

w 2020 roku
Liczba zgonów 
w 2020 roku

Liczba wydanych 
dowodów 

osobistychna pobyt stały na pobyt czasowy

8062 105 87 120 295

Przedział wiekowy Liczba mężczyzn Liczba kobiet Łącznie

0-2 133 111 244

3 37 40 77

4-5 85 83 168

6 31 35 66

7 38 35 73

8-12 228 222 450

13-15 114 122 236

16-17 75 69 144

18 36 39 75

19-65 2 646 2 225 4 871

65< 574 1 084 1 658

Łącznie 3 997 4 065 8 062

GMINA BODZANÓW W LICZBACH
DANE STATYSTYCZNE

Kod PKD Nazwa
Liczba przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 45

43.31.Z Tynkowanie 32

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieklasyfikowane 41

49.41.Z Transport drogowy towarów 64

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 34

43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian 28

43.34.Z Malowanie i szklenie 31

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 30

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 39

43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 26

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 20

47.11Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności 
i napojów

20

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 34

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 34

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 12

ZESTAWIENIE PREZENTUJĄCE LICZBĘ PRZEDSIĘBIORCÓW 
POD WZGLĘDEM RODZAJU NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI, 

WEDŁUG GŁÓWNEGO MIEJSCA WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY BODZANÓW

Źródło: Centralna Ewidencja i Informacja o  Działalności Gospodarczej, stan na 31.10.2020 r.
Renata Golat 

 Kierownik USC/Referatu Spraw Obywatelskich

Iwona Rakowska 
Zastępca Kierownika USC
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Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

ul. Bankowa 7 
09-470 Bodzanów 

NIP: 774-32-11-034 
Regon: 611015626

Telefon: (24) 2607006, (24) 2607083, (24) 2607738 
Fax: (24) 2607065

gmina@bodzanow.pl 
www.bodzanow.pl 

ePUAP: ugbodzanow
Godziny pracy Urzędu Gminy 

Poniedziałek - Piątek:  7:30 - 15:30 
Środa:  8:30 - 16:30

Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie
gospodarowanie odpadami komunalnymi: 57 9011 0005 0970 0547 2000 0500

podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata skarbowa, opłata za wydanie zaświadczenia, opłata za wydanie odpisów aktów USC, opłata za złożone pełnomocnictwo, czynsze: 
06 9011 0005 0970 0547 2000 0060

pobór wody i odprowadzenie ścieków: 49 9011 0005 0970 0547 2000 0450
dotacje, udziały, rozliczenia z US: 09 9011 0005 0970 0547 2000 0200 

 
Stawka prowizji bankowej od wpłat gotówkowych na rachunki Gminy Bodzanów wynosi 1,00 zł.

Wójt Gminy Bodzanów nr wew. 125 
Sekretarz Gminy nr wew. 123 
Sekretariat/kancelaria ogólna nr wew. 125 
Stanowisko ds. kadr i obsługi Rady Gminy nr wew.127 
Stanowisko ds. oświaty nr wew. 146 
Stanowisko ds. promocji, współpracy z organizacjami pozarządowymi i archiwum,Pełnomocnik ds. ochrony 
informacji niejawnych nr wew. 128 
Stanowisko ds. obsługi sieci teleinformatycznej nr wew. 121
Skarbnik Gminy nr wew. 132 
Zastępca głównej księgowej, stanowisko ds. księgowości budżetowej nr wew. 133 
Stanowisko ds. rozliczeń oświaty i płac nr wew. 133 
Stanowisko ds. księgowości budżetowej nr wew. 133 
Stanowisko ds. księgowości budżetowej nr wew. 146 
Stanowisko ds. wymiaru podatku nr wew. 134 
Stanowisko ds. księgowości podatkowej nr wew. 134
Referat Inwestycji 
Kierownik Referatu nr wew. 130 
+48 798 858 528 
+48 500 045 918 
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami nr wew. 130 
Stanowisko ds. inwestycji nr wew. 138 
Stanowisko ds. zamówień publicznych nr wew. 138
Referat Infrastruktury 
Kierownik Referatu nr wew. 139 
+48 501 703 399 
+48 504 251 271 

Stanowisko ds. rozliczeń i eksploatacji nr wew. 129 
Stanowisko ds. eksploatacji i utrzymania dróg nr wew. 129 
Stanowisko ds. gospodarki materiałowej i funduszu sołeckiego nr wew. 129
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Kierownik Referatu nr wew. 150 
Stanowisko ds. ochrony środowiska nr wew. 151 
Stanowisko ds. rolnictwa nr wew. 152 
Stanowisko ds. gospodarki odpadami nr wew. 150
Urząd Stanu Cywilnego Referat Spraw Obywatelskich 
Kierownik Referatu nr wew. 135 
Zastępca Kierownika USC, Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i alkoholi nr wew. 135
Inspektor Ochrony Danych, Stanowisko ds. obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 
nr wew. 141
Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów 
Kierownik WiK nr wew. 142 
Stanowisko ds. administracyjnych, rozliczeniowo-windykacyjnych i ochrony danych osobowych nr wew. 140 
Stanowisko ds. eksploatacji infrastruktury wodno-ściekowej nr wew. 140
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie 
Kierownik GOPS nr wew. 143 
Pomoc społeczna nr wew. 131, 143 
Dział Świadczeń Rodzinnych nr wew. 144 
Fax: 24 2607065
Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie 
+48 519 357 295
Filia Biblioteki Centrum Kultury w Miszewie Murowanym 
+48 798 455 966

Numery Telefonów

Urząd Gminy Bodzanów 

Numery kont bankowych 

INFORMACJE KONTAKTOWE
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