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Wójt Gminy Wiązowna 

 
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna 

tel. 22 512 58 01 

fax 22 512 58 58 

 

 j.budny@wiazowna.pl 

www.tuwiazowna.pl 

                              Wiązowna, dnia 30.08.2016 r. 

WS.0057.11.2016.EC 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 28.06.2016 r. do 30.08.2016 r. 

 

1. Wydane zarządzenia (34): 

 Zarządzenie Nr 91.292.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27.06.2016 roku ws. zmiany Zarządzenia 

Nr 94.106.2015 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu; 

 Zarządzenie Nr 92.293.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28.06.2016 roku ws. zasad obiegu dokumentacji przy 

wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD); 

 Zarządzenie Nr 93.294.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28.06.2016 roku ws. powołania Komisji 

Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą; 

 Zarządzenie Nr 94.295.201 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29.06.2016 roku ws. zatwierdzenia zarządzenia 

Nr 15/2016 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 

organizacyjnego Zakładu” oraz schematu organizacyjnego Zakładu;  

 Zarządzenie 95.296.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30.06.2016 roku 

ws. zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Wiązowna 

sporządzonych za 2015 rok; 

 Zarządzenie Nr 96.297.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30.06.2016 roku ws. zmian  

w Uchwale Nr 157.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015 roku - Uchwała Budżetowa 

Gminy Wiązowna na 2016 rok, z późn. zm.; 

 Zarządzenie Nr 97.298.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 01.07.2016 roku 

ws. ogłoszenia wykazu dla nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wiązowna, przeznaczonej 

do zbycia; 

 Zarządzenie Nr 98.299.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 04.07.2016 roku  

ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą; 

 Zarządzenie Nr 99.300.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 08.07.2016 roku ws. uchylenia Zarządzenia 

Nr 14.325.2013 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 22.01.2013 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania 

w Urzędzie Gminy Wiązowna w zakresie rozliczenia dotacji na realizację zadań publicznych udzielanych 

z budżetu Gminy Wiązowna organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wskazania osób 

odpowiedzialnych za rozliczenie dotacji; 

 Zarządzenie Nr 100.301.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 08.07.2016 roku 

ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Wiązowna 

z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku; 

 Zarządzenie Nr 101.302.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 08.07.2016 roku 

ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Wiązowna 

z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2022; 

 Zarządzenie Nr 102.303.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 11.07.2016 roku 

ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn: „Sukcesywne przygotowywanie i dostawa posiłków 

do placówek oświatowych Gminy Wiązowna w roku szkolnym 2016/2017”; 

 Zarządzenie Nr 103.304.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 12.07.2016 roku 

ws. określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2017 r. oraz sposobu wnioskowania przedsięwzięć 

wskazanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego; 

 Zarządzenie Nr 104.305.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 12.07.2016 roku 

ws. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata 

na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna (oferta nr 9.2016); 

 Zarządzenie Nr 105.306.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 12.07.2016 roku 

ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna 

ws. utworzenia Rady Seniorów Gminy Wiązowna oraz nadania jej statutu; 

 Zarządzenie Nr 106.307.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 12.07.2016 roku 

ws. powołania Komitetu Fundacji Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance; 
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 Zarządzenie Nr 107.308.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 13.07.2016 roku 

ws. ogłoszenia wykazu dla nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wiązowna, przeznaczonej do 

zbycia; 

 Zarządzenie Nr 108.309.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 13.07.2016 roku 

ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn: „Budowa świetlicy wiejskiej 

w Izabeli w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna”; 

 Zarządzenie Nr 109.310.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 13.07.2016 roku 

ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

-ul. Graniczna w Rzakcie i Czarnówce”; 

 Zarządzenie Nr 110.311.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 13.07.2016 roku ws. zmian 

w Uchwale Nr 157.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015 roku - Uchwała Budżetowa 

Gminy Wiązowna na 2016 rok, z późn. zm.; 

 Zarządzenie Nr 111.312.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 20.07.2016 roku 

ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wiązowna do 

szkół i ośrodków wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2016/2017”; 

 Zarządzenie Nr 112.313.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 20.07.2016 roku 

ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna”; 

 Zarządzenie Nr 113.314.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 22.07.2016 roku 

ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance 

ul. Napoleońska 1; 

 Zarządzenie Nr 114.315.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 25.07.2016 roku 

ws. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego; 

 Zarządzenie Nr 115.316.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 25.07.2016 roku  

ws. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego; 

 Zarządzenie Nr 116.317.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 25.07.2016 roku  

ws. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego; 

 Zarządzenie Nr 117.318.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 25.07.2016 roku ws. ogłoszenia wykazu 

dla nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wiązowna przeznaczonych do zbycia; 

 Zarządzenie Nr 118.319.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 28.07.2016 roku 

ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiązowna 

w 2016 roku; 

 Zarządzenie Nr 119.320.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 29.07.2016 roku ws. zmian 

w Uchwale Nr 157.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015 roku - Uchwała Budżetowa 

Gminy Wiązowna na 2016 rok, z późn. zm.; 

 Zarządzenie Nr 120.321.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 05.08.2016 roku ws. ustalenia stawek czynszu 

w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 121.322.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 05.08.2016 roku ws. powołania Grupy Roboczej 

dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu pn. WOF EXPO realizowanego 

w ramach Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego; 

 Zarządzenie Nr 122.323.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 10.08.2016 roku 

ws. powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. W. Witosa w Gliniance, ul. Napoleońska 1, 05-408 Glinianka; 

 Zarządzenie Nr 123.324.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 18.08.2016 roku  

ws. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego; 

 Zarządzenie Nr 124.325.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia z 23.08.2016 roku  

ws. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych na wykonywanie 

w 2016 roku przez organizacje pozarządowe zadań publicznych; 

2. Sprawy bieżące z zakresu administracji gminnej: 

 W każdy poniedziałek odbywają się spotkania z naczelnikami wydziałów, w których uczestniczy również 

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie. W pierwszy poniedziałek miesiąca w spotkaniach 

biorą udział także kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy; 

 Wydano 291 decyzji z zakresu świadczenia wychowawczego 500+; 

 Trwa wdrażanie na terenie Gminy Wiązowna „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej 

Rodziny”. Od 25 lipca br. prowadzony jest nabór partnerów wśród lokalnych przedsiębiorców. Deklarację 
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przystąpienia do programu, udzielając mieszkańcom Gminy posiadającym Karty Dużej Rodziny odpowiednich 

zniżek na usługi zadeklarowało na dzień 30.08.2016 r. 10 przedsiębiorców. Lista dostępna jest na stronie 

internetowej Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej; 

 Uzyskano pozytywną ocenę i rekomendację do dofinansowania wniosku złożonego 

o dofinansowanie projektu pn. „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych” z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  

2014– 2020; Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi 

społeczne i usługi opieki zdrowotne; Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych 

został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 

1 525 474,81 zł. Czas realizacji projektu od  01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.; 

 Podpisano porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku dotyczące współpracy w ramach realizacji 

Programu Aktywizacja i Integracja dla 10 osób bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna, dla których został 

ustalony III profil pomocy. Aktualnie trwa nabór uczestników projektu. W ramach programu realizowane będą 

dwa bloki: integracja społeczna (warsztaty kompetencji społecznych, doradztwa zawodowego i autoprezentacji) 

i aktywizacja zawodowa (prace społecznie użyteczne); 

 Podpisano umowy: 

 27.06.2016 r. – na wykonanie projektu w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Nadrzeczna-odcinek I; termin realizacji zadania do 9 grudnia br.; 

 01.07.2016 r. – na wykonanie inwestycji w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej 

w Emowie-ul. Świderska”. Rozpoczęcie robót 08.07.2016 r.; 

  05.07.2016 r. – na budowę oświetlenia ul. Projektowanej i Spokojnej w Wiązownie Kościelnej 

z Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Zadanie zostało zrealizowane. W dniu 

24.08.2016 r. podpisano protokół końcowy odbioru robót. Wykonano 14 nowych punktów świetlnych 

w ul. Projektowanej i Spokojnej. Trwa procedura podłączenia wykonanej instalacji 

do sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.; 

 13.07.2016 r. – na „Zakup i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych na SUW Lipowo”; 

 15.07.2016 r. – na dostawę przepompowni przydomowych w ramach zadania pn. „Zakup LPT 

i wybudowanie odgałęzień sieci kanalizacyjnej”;  

 19.07.2016 r. podpisano umowę na remont zatoki autobusowej koło kiosku 

w Wiązownie na ul. Lubelskiej w kierunku Warszawy. Termin realizacji do 31.08.2016 r.; 

 19.07.2016 r. podpisano umowę na wykonanie nakładki asfaltowej wraz z elementami odwodnienia na 

terenie Osiedla Parkowego. Termin realizacji do 31.08.2016 r. 

 26.07.2016 r. – na wykonanie inwestycji w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej 

w Emowie-ul. Mlądzka”; 

 28.07.2016 r.– na wykonanie projektów przyłączy wodociągowych w Zakręcie (wodociąg centrum);  

 1.08.2016 r. – na wykonanie ogrodzeń panelowych: w Woli Duckiej na dz. nr ew. 375 obr. Wola Ducka, 

w Woli Karczewskiej na dz. nr ew. 285 obr. Wola Karczewska  

i w Żanęcinie na dz. nr ew. 374/2 obr. Wiązowna Kościelna.  Realizacja zadań 

z funduszu sołeckiego sołectw: Wola Ducka, Wola Karczewska i Żanęcin na 2016 r. 

z udziałem środków Gminy. Termin realizacji zadań - wrzesień 2016 r.; 

 05.08.2016 r. – z Wykonawcą na realizację sieci wodociągowej w ramach zadania pn. „Budowa sieci 

wodociągowej w Duchnowie ul. Werbeny i ul. Puchacza”; termin realizacji zadania do końca września 

br.; 

 16.08.2016 r. – na budowę kompletnej studni głębinowej wraz z niezbędnym osprzętem na boisku klubu 

sportowego „KS Glinianka” Termin realizacji do 31.08.2016 r.; 

 24.08.2016 r.- na sprzedaż, dostawę i montaż kontenera, który zostanie zamontowany na dz. nr ew. 214 

Wiązowna Gminna realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie 

ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny- etap III”. Realizacja zadania nastąpi 

w ciągu 40 dni od dnia podpisania umowy; 

 22.08.2016 r. – po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego – na wykonanie projektów i budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Wiązowna w lokalizacjach:  

 część I „Budowa oświetlenia ul. Kwitnącej Jabłoni w Duchnowie”; 

 część III „Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Michałówek”; 

 część IV „Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Granicznej w Rzakcie i Czarnówce”;  

 część V „Budowa oświetlenia ul. Słonecznej w Majdanie”; 

 w sprawie udzielenia dotacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie na zadania 

wodociągowo/kanalizacyjne; 

 na dotację gminną dla Spółki Wodnej Wiązowna Kościelna;  

 4.07.2016 r. – podpisano protokół końcowy odbioru dotyczący dostawy i montażu urządzeń na placu zabaw 

w Lipowie na dz. nr ew. 147;  
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 W lipcu br. zakończyły się prace remontowe w ul. Radosnej w Pęclinie. Na odcinku 480 mb położono nową 

nakładkę asfaltową. Zadanie zrealizowane w porozumieniu z Powiatem Otwockim w ramach udzielonej pomocy 

rzeczowej w postaci zakupu masy asfaltowej; 

 Rozstrzygnięto przetarg: 

 11.08.2016 r. – pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wiązowna do szkół i ośrodków 

wraz 

z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2016/2017”. 

 16.08.216 r. – pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna”. Przetarg rozstrzygnięty 

został dla części I „Budowy oświetlenia ul. Kwitnącej Jabłoni w Duchnowie”, części III „Budowa 

oświetlenia drogi w miejscowości Michałówek”, części IV „Budowa oświetlenia ulicznego-

ul. Granicznej w Rzakcie i Czarnówce” i w części V „Budowa oświetlenia ul. Słonecznej w Majdanie”;  

 22.08.2016 r. – pn. „Sukcesywne przygotowywanie i dostawa posiłków do placówek oświatowych 

Gminy Wiązowna w roku szkolnym 2016/2017”; 

 23.08.2016 r. – uruchomiono procedurę na zamówienie publiczne dot. wykonania dokumentacji projektowych 

oświetlenia ulicznego dla 14 lokalizacji na terenie Gminy Wiązowna. Dotyczy niżej wymienionych 

lokalizacji/zadań inwestycyjnych: 

1) „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej 721 w Stefanówce i Boryszewie; 

2) „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 2705W w Kącku ul. Majowa/Sosnowa”;                        

3) „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej 721 w Emowie”;                  

4) „Budowa oświetlenia ul. Przyleśnej w Majdanie”;                                          

5) „Budowa oświetlenia ul. Letniej w Malcanowie”;                                              

6) „Budowa oświetlenia ul. Graniczna w Malcanowie”; 

7) „Budowa oświetlenia ul. Żwirowa w Malcanowie”; 

8) „Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej 270826W w Duchnowie i Pęclinie”; 

9) „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 2708W z Dziechcińca do Pęclina”; 

10) „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej 270842W Kruszówiec – Glinianka”; 

11) „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 270831W w Kopkach i Lipowie”; 

12) „Budowa oświetlenia ul. Miodowej w Dziechcińcu”; 

13) „Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Słonecznej w Zakręcie”; 

14) „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 270839W w Rzakcie”. 

 Przygotowano materiały merytoryczne dla Spółki Wodnej Wiązowna Kościelna  

w celu pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na modernizację rowu R-38; 

  Zrealizowano odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego; 

 Otrzymano decyzję Starosty Otwockiego: 

 08.07.2016 r. – nr 1/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) oraz zatwierdzenia map 

podziału nieruchomości przewidzianych dla realizacji inwestycji dotyczących drogi gminnej 

w Boryszewie;  

 20.07.2016 r. – nr 2/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) oraz zatwierdzenia map 

podziału nieruchomości przewidzianych dla realizacji inwestycji dotyczących drogi publicznej 

ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach; 

 04.08.2016 r. – nr 3/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) oraz zatwierdzenia map 

podziału nieruchomości przewidzianych dla realizacji inwestycji dotyczących drogi publicznej gminnej 

nr 270830W Malcanów – Dziechciniec - ul. Podleśnej; 

 04.08.2016 r. – nr 4/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) oraz zatwierdzenia map 

podziału nieruchomości przewidzianych dla realizacji inwestycji dotyczących drogi gminnej 

ul. Kościelnej w Gliniance; 

 04.08.2016 r. – nr 5/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) oraz zatwierdzenia map 

podziału nieruchomości przewidzianych dla realizacji inwestycji dotyczących drogi gminnej 

ul. Kościelnej w Zakręcie; 

 11.07.2016 r. – złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę sieci w ramach zadania pn. „Budowa 

kanalizacji 

w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie”; 

 20.07.2016 r. – otrzymano zaświadczenia Starosty Otwockiego o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót:  

 w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sadowej w Wiązownie”; 

 budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Wiązownie 
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Kościelnej dz. nr 298/7, 299/4, 298/12 (od ul. Malwy)”. Przewidywany termin rozpoczęcia robót 

30.08.2016 r.; 

 21.07.2016 r. – otrzymano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko w ramach zadań pn.: 

 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majdan – część centralna; 

 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Duchnów; 

 05.08.2016 r. – podpisano protokół odbioru sieci wodociągowej w ramach zadania pn. „Budowa sieci 

wodociągowej w Woli Duckiej”. 

 10.08.2016 r. – otrzymano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczące zadań:  

 „Budowa sieci wodociągowej w Izabeli, ul. Dębów”; 

 „Budowa sieci wodociągowej w Rzakcie, ul. Popławska”; 

 „Budowa sieci wodociągowej w Rzakcie, ul. Mazowiecka”. 

 Zorganizowano Akcję „Karta Życia” – skierowaną do seniorów, osób powyżej 65 roku życia; 

 Gminę Wiązowna zgłoszono do Wyróżnienia „Sportowa Gmina”. Wyróżnienie „Sportowa Gmina” przyznawane 

jest przez Klub Sportowa Polska; 

 Przeprowadzono konsultacje społeczne: 

 ws.  utworzenia Rady Seniorów Gminy Wiązowna oraz nadania jej statutu; 

 ws. projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi na 

lata 2017-2022; 

 ws. projektu Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku; 

 Zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, ochrony 

i promocji zdrowia, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 Trwa budowa chodnika w ul. Pęclińskiej w Wiązownie od ul. Projektowanej do ul. Sarniej,  

a także budowa chodnika w drodze powiatowej ul. Wrzosowa w Gliniance oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego 

w drodze powiatowej, ul. Mazowieckiej w Malcanowie na odcinku ok. 400 m od ul. Żwirowej 

w kierunku Dziechcińca; 

 Trwają prace nad ostateczną wersją programów funkcjonalno-użytkowych dla obiektów objętych postępowaniem 

w trybie dialogu konkurencyjnego dla zadania pn. „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy 

wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” tj. dla: Zespołu 

Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie, Szkoły Podstawowej 

w Gliniance,  Gimnazjum Publicznego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance, oraz 

Świetlicy w Woli Duckiej; 

 Kontynuowana jest budowa szkoły w Malcanowie. Odbyły się kolejne narady koordynacyjne na budowie. 

Zakończono II etap inwestycji – budowa skrzydła edukacyjnego szkoły. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie tej części szkoły; 

 Wydano 9 ostatecznych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. oświetlenia ulicznego). 

Podpisano z PGE Dystrybucja 17 umów przyłączeniowych dot. inwestycji oświetleniowych – projektów 

zaplanowanych do wykonania w 2016 r.;  

 W ramach udzielonej pomocy finansowej w kwocie 150 000,00 zł Powiatowi Otwockiemu, Zarząd Dróg 

Powiatowych w Otwocku wykonał 1500 metrów nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2711W 

(Glinianka-Rzakta),  ul. Wrzosowa w Gliniance i ul. Mazowiecka w Rzakcie; 

 Przeprowadzono nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa 

w Gliniance; 

 Zrealizowano akcję „Wakacje Blisko Domu” dla dzieci i młodzieży we współpracy 

z placówkami oświatowymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką; 

 Złożono wniosek do programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”; 

 

3. Ważne spotkania i wydarzenia: 

 29.06.2016 r. – Konsultacje społeczne ws. Gminnego Programu Rewitalizacji w Szkole Podstawowej im. 

Wincentego Witosa w Gliniance; 

 29.06.2016 r. – Debata Społeczna ws. bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Wiązowna;  

 30.06.2016 r. – Konsultacje ws. Gminnego Programu Rewitalizacji z organizacjami pozarządowymi; 

 01.07.2016 r. – Konsultacje ws. Gminnego Programu Rewitalizacji w Woli Karczewskiej; 

 01.07.2016 r. – Spotkanie ws. aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna; 

 02.07.2016 r. – Piknik Rodzinny mieszkańców Duchnowa; 

 05.07.2016 r. – Spotkanie ws. Odnawialnych Źródeł Energii z mieszkańcami; 
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 09.07.2016 r. – Wizytacja w Izbie Regionalnej w Gliniance młodzieży ze Stanów Zjednoczonych w ramach obozu 

językowego;  

 13.07.2016 r. – Spotkanie w sprawie projektu – „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla komunikacji niskoemisyjnej 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”; 

 16.07.2016 r. – Spotkanie Zarządu Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wiązowna; 

 21.07.2016 r. – Obchody Święta Policji w Otwocku; 

 28.07.2016 r. – Narada Sołtysów i Przewodniczących Osiedli; 

 31.07.2016 r. – Krajowe Święto Pomidora w Janowie;  

 03.08.2016 r. – Spotkanie Gminnej Rady Seniorów; 

 06.08.2016 r. – Otwarcie placu zabaw w Gliniance; 

 07.08.2016 r. – Pożegnanie ks. prałata Tadeusza Łakomca,  proboszcza parafii św. Wojciech w Wiązownie; 

 12.08.2016 r. – Zebranie osiedla Rudka; 

 13.08.2016 r. – Zebranie sołeckie w Bolesławowie; 

 14.08.2016 r. – Zebranie sołeckie w Majdanie;  

 15.08.2016 r. – Uroczyste Obchody Święta Wojska Polskiego w Wiązownie;  

 17.08.2016 r. – Zebranie sołeckie w Malcanowie; 

 19.08.2016 r. – Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego 

Witosa w Gliniance; 

 20.08.2016 r. – Zebranie sołeckie w Duchnowie; 

 20.08.2016 r. – Zebranie sołeckie w Stefanówce; 

 21.08.2016 r. – Zebranie sołeckie w Góraszce;  

 24.07.2016 r. – Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla sołtysów i przewodniczących osiedli oraz hodowców 

trzody chlewnej z Powiatowym Lekarzem Weterynarii dotyczące aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie 

afrykańskiego pomoru świń; 

 26.08.2016 r. – Zebranie sołeckie w Wiązownie Gminnej; 

 26.08.2016 r. – Zebranie sołeckie w Pęclinie;  

 26.08.2016 r. – Spotkanie w sprawie organizacji roku szkolnego 2016/2017;  

 27.08.2016 r. – Dzień Sportu i Rodziny zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Natura i Kultura 

w Józefowie; 

 27.08.2016 r. – Piknik w Dziechcińcu; 

 27.08.2016 r. – Piknik w Lipowie; 

 27.08.2016 r. – Zebranie sołeckie w Kącku; 

 27.08.2016 r. – Zebranie sołeckie w Gliniance I; 

 28.08.2016 r. – Owocobranie w Sobieniach-Jeziorach;  

 28.08.2016 r. – Zebranie sołeckie w Lipowie; 

 28.08.2016 r. – Zebranie sołeckie w Boryszewie; 

 

 

 

                                                                                                                   Wójt Gminy Wiązowna 

Janusz Budny 
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