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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 22.12.2015 r. 

AO-RA.0057.18.2015.EC 

 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 25.11.2015 r. do 22.12.2015 r. 

 

 

1. Wydane zarządzenia: 

 Zarządzenie Nr 162.174.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 20 listopada 2015 roku ws. 

zmiany zarządzenia nr 353(41)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 maja 2009 r., ws. 

wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 163.175.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 23 listopada 2015 roku ws. 

zatrudnienia kierownika Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Woli Karczewskiej ul. 

Doliny Świdra 6; 

 Zarządzenie Nr 164.176.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 25 listopada 2015 roku ws.: 

powołania Zespołu przedstawicieli upoważnionych do współpracy z Kierownikiem Projektu 

ASI; 

 Zarządzenie Nr 165.177.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 25 listopada 2015 roku ws. 

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 166.178.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 25 listopada 2015 roku ws. 

średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Woli 

Karczewskiej ul. Doliny Świdra 6; 

 Zarządzenie Nr 168.180.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 1 grudnia 2015 roku ws. 

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Dostawa oleju opałowego”; 

 Zarządzenie Nr 169.181.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 1 grudnia 2015 roku ws. 

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Sukcesywne 

przygotowywanie i dostawa posiłków do Szkoły Podstawowej w Malcanowie i Gimnazjum 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance”; 

 Zarządzenie Nr 170.182.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 1 grudnia 2015 roku ws. 

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Dostawa kruszyw do naprawy 

nawierzchni dróg Gminy Wiązowna”; 

 Zarządzenie Nr 171.183.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 7 grudnia 2015 roku ws. 

nieodpłatnego przekazania wozów bojowych dla jednostek OSP Glinianka, Malcanów 

i Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 171.184.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 7 grudnia 2015 r. ws. 

powołania Komisji spisowej ds. dokonania klasyfikacji dokumentów na archiwalne 

i niearchiwalne z przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku referendum 

ogólnokrajowego; 

 Zarządzenie nr 174.186.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 7 grudnia 2015 r. ws. 

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących na stanie Urzędu Gminy 

Wiązowna; 
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 Zarządzenie nr 175.187.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 grudnia 2015 r. ws. 

ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach 

ofert na realizację zadań Gminy Wiązowna w 2016 roku; 

 Zarządzenie nr 176.188.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 grudnia 2015 r. ws. ustalenia 

zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu 

Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie nr 177.189.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 9 grudnia 2015 r. ws. 

wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie nr 178.190.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 9 grudnia 2015 r. ws. 

wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Urzędu Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie nr 179.191.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 10 grudnia 2015 r. ws. zmian 

w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. – Uchwała 

Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015 rok, z późn. zm.; 

 Zarządzenie nr 180.192.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 11 grudnia 2015 r. ws. 

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiązowna na 

2016 rok; 

 Zarządzenie nr 181.193.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 11 grudnia 2015r. ws. 

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naborów i wyłonienia kandydatów na 

stanowiska: podinspektora w Wydziale Inwestycji (dwa stanowiska), podinspektora 

w Wydziale Spraw Społecznych, podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska; 

2. Sprawy bieżące  z zakresu administracji gminnej: 

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

również Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie; w pierwszy wtorek 

miesiąca w spotkaniach biorą udział także kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy; 

 Przygotowano wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu ,,Góraszka Wschodnia”  

w dniach 21.12.2015-15.01.2016 r.; 

 Wysłano do Starosty Otwockiego plany: „Duchnów - Centrum Handlowe”, „Gródek Bis”,  

„Mienia etap III”; 

 Wydano decyzję środowiskową dla Centrum Handlowo – Usługowego Góraszka; 

 Naprawiono dwa przepusty na rowach melioracyjnych w Góraszce; 

 Przekazano dotację dla Spółki Wodnej Izabela – Michałówek w wysokości 20 000 zł.; 

 Złożono 1 wniosek do Starosty Otwockiego o wydanie decyzji na odłów lub odstrzał 

redukcyjny zwierzyny; 

 Spółka Wodna Góraszka zakończyła konserwację rowów melioracyjnych z dotacji gminnej 

na długości 3,2 km.; 

 Zorganizowano konkurs dla dzieci na „Eko ozdobę choinkową”; 

 Wykonano ogrodzenie dz. 214 „Plac Centrum”, zadanie  realizowano z funduszu sołeckiego 

Wiązowny Kościelnej i Osiedla Parkowego; 

 Zlecono wykonanie projektu Parku Gminnego w Radiówku. Termin wykonania projektu do 

31.12.2015 r.; 

 Wykonano projekt zagospodarowania działki nr 164/1 w Boryszewie przy świetlicy wiejskiej             

i zakupiono w ramach funduszu sołeckiego sprzęt do siłowni plenerowej; 

 Wykonano projekt dokończenia budowy odcinka chodnika w Duchnowie na wysokości 

posesji ul. Wspólna 187. Uzyskano zaświadczenie Wojewody Mazowieckiego o nie 

wnoszeniu sprzeciwu na wykonanie robót. Pomoc rzeczowa w postaci wykonanego  projektu 

została przekazana do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Otwocku; 

 W dniu 26.11.2015 roku uzyskano decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

o pozwoleniu na użytkowanie adaptowanego poddasza w budynku Wiejskiego Domu Kultury 

w Woli Karczewskiej; 
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 Trwają roboty budowlane II i III etapu budowy szkoły w Malcanowie. Odbyły się dwie 

koordynacje na budowie; 

 Zakończono prace polegające na wykonaniu wiaty oraz dwóch ławo-stołów i urządzeniu 

ścieżki edukacyjnej na „Placu Centrum”; 

 Zakończono prace polegające na przygotowaniu tablic edukacyjnych i informacyjnych na 

„Placu Centrum”; 

 Zrealizowano nasadzenia kolekcji florystycznej na ścieżce edukacyjnej na „Placu Centrum”; 

 Zakupiono i zamontowano tablice edukacyjne w postaci gier terenowych na „Placu 

Centrum”; 

 Opracowano koncepcję ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 na terenie 

gminy Wiązowna od granicy miasta Józefowa do granicy z gminą Halinów. Koncepcja 

została zaakceptowana przez Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego. W dniu 18.12.2015 roku zgłoszono zamiar wykonania robót 

do Wojewody Mazowieckiego; 

 Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Dostawę oleju opałowego” do 

Szkoły Podstawowej w Malcanowie, Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa 

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

i Gminnego Przedszkola „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie, w roku 2016 r.; 

 Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Dostawę kruszyw do naprawy 

nawierzchni dróg Gminy Wiązowna”; 

 Wykonano audyty energetyczne 8 budynków gminnych w ramach przygotowania do 

postępowania w formie dialogu konkurencyjnego dla wyłonienia wykonawcy zadania 

„Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł 

energii w formule  partnerstwa publiczno prywatnego”; 

 Opracowano dokumentację techniczną i zgłoszono do Starosty Otwockiego zamiar 

wykonania dokończenia przebudowy drogi gminnej nr 270831W – ul. Jeździeckiej 

w Malcanowie i Kopkach; 

 Opracowano i uzgodniono koncepcję budowy drogi publicznej – ul. Kościelnej w Gliniance; 

 Wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika w ciągu ul. Doliny Świdra w Woli 

Karczewskiej i przekazano ją jako pomoc rzeczową dla Powiatu Otwockiego; 

 Opracowano mapy podziałów nieruchomości wchodzących w zakres inwestycji pn. „Budowa 

drogi gminnej – ul. Kościelnej w Zakręcie”; 

 Opracowano mapy podziałów nieruchomości wchodzących w zakres inwestycji pn. „Budowa 

drogi publicznej – ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach”; 

 Opracowano mapy podziałów nieruchomości wchodzących w zakres inwestycji pn. „Budowa 

drogi gminnej – ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie”; 

 Opracowano mapy podziałów nieruchomości wchodzących w zakres inwestycji pn. „Budowa 

drogi gminnej nr 270820W w Boryszewie”; 

 Wykonano dokumentację i zgłoszono do Starosty Otwockiego zamiar budowy kanału 

technologicznego wzdłuż drogi gminnej nr 270832W – Trakt Napoleoński w Lipowie, 

Kopkach i Dziechcińcu; 

 Wykonano dokumentację projektową oraz zostało wydane pozwolenie na budowę świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Izabela; 

 Wykonano projekt placu zabaw w ramach zagospodarowania działki gminnej w Izabeli; 

 17.12.2015 r. – złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.1.1. „Edukacja ogólna” na 

podniesienie kompetencji kluczowych, cyfrowych i z języka obcego dla szkół podstawowych              

i gimnazjów Gminy Wiązowna; 

 Inwestycje realizowane w ramach oświetlenia ulicznego: 

 Dziechciniec – ul. Kamiennej Górki – wykonano 8 punktów świetlnych. Podłączono 

instalację do sieci energetycznej. Zadanie zakończone; 

 Zakręt – ul. Cisowa i Lawendowa. Podłączono instalację do sieci energetycznej. 

Zadanie zakończone; 



4 

 

 Zakręt – ul. Jana Pawła II i Piękna – wykonano 12 punktów świetlnych. Trwa 

procedura podłączenia do sieci energetycznej; 

 Zakręt – ul. Sosnowa – wykonano projekt i etap I budowy oświetlenia. Trwa 

procedura podłączenia do sieci energetycznej; 

 Zakręt – ul. Górna – trwają prace projektowe, termin realizacji do 30.12.2015 r.; 

 Glinianka – ul. Wawrzyniecka – trwają prace projektowe, termin realizacji do 

30.12.2015 r.; 

 Pęclin – ul. Letniskowa – projekt został wykonany. Zostało złożone zgłoszenie 

wykonania robót do Starosty Otwockiego; 

 Wiązowna Kościelna – ul. Spokojna i ul. Projektowana – został wykonany projekt. 

Zostały złożone 3 zgłoszenia wykonania robót do Starosty Otwockiego; 

 Wiązowna Gminna – ul. Polna – został wykonany projekt. Zostało złożone zgłoszenie 

wykonania robót do Starosty Otwockiego; 

 26.11.2015 r. – nastąpiło uprawomocnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

wykonania studni głębinowej na SUW Rzakta; 

 30.11.2015 r. zakończono przewidziane na 2015 r. zakresy projektów w ramach zadań pn.: 

 „Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w Duchnowie – 

projekt i budowa kanalizacji”; 

 „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan – wschodnia 

część miejscowości”; 

 „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan – centralna 

część miejscowości”; 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie”; 

 „Budowa sieci wodociągowej w Zakręcie” (ul. Świerkowa, ul. Wąska). 

 03.12.2015 r. – odebrano zaświadczenia Starosty Otwockiego o nie wniesieniu sprzeciwu na 

budowę sieci kanalizacyjnej w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej w Wiązownie, od ul. Sadowej dz. nr 205/17, 204/14”; 

 08.12.2015 r. – podpisano protokół odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania 

pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góraszka wspólnie z inicjatywą lokalną 

mieszkańców”; 

 09.12.2015 r. – przekazano plac budowy Wykonawcy realizującego sieć wodociągową 

w ramach zadania pn. „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę 

w tym: sieć wodociągowa w Emowie” etap II, ul. Mlądzka, ul. Świderska, ul. Kręta wraz 

z przejściem pod drogą wojewódzką nr 721; 

 16.12.2015 r. – zakończono wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do mieszkańców 

miejscowości Stefanówka, Boryszew, Duchnów, Wiązowna Kościelna i Żanęcin oraz 

wykonanie odgałęzień sieci kanalizacyjnej realizowanych w ramach zadania pn. „Zakup LPT 

i wybudowanie odgałęzień sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stefanówka, Boryszew 

i Duchnów”; 

 17.12.2015 r.  – podpisano protokół odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadań:  

 „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: 

sieć wodociągowa w Emowie” etap I, ul. Sosnowa wraz z przejściem pod 

rzeką Mienia; 

 „Wykonanie sieci wodociągowej w Izabeli”; 

 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna ul. Polna”; 

 „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna ul. Polna”; 

 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie, od ul. Sadowej 

dz. nr 205/17, 204/14”. 

 30.11.-02.12.2015 r. – przebudowano wieżę napowietrzającą oraz zespawano zbiornik 

odżelaziający nr 2 na SUW Majdan; 

 Zlecono wykonanie oznakowania poziomego skrzyżowania ul. Pęclińskiej                                

i Projektowanej w Wiązownie – zadanie zrealizowane; 
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 Zlecono wykonanie usunięcia karp, wyrównanie działki, korytowanie i usunięcie urobku 

ziemi pochodzącej z korytowania na drodze wewnętrznej ul. Jodłowa Rudka – zadanie 

zrealizowane; 

 Zlecono wykonanie dostawy  znaków drogowych i  przystankowych; 

 Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zakup kruszywa  dolomitowego – podpisano umowę, 

dostawa w dniach 21 – 22.12.2015 r.; 

 Naprawiono masą na zimno ul. Dębów w Góraszce; 

 Wycięto drzewa na ul. Jodłowej w Rudce – zadanie zrealizowane ze środków sołeckich;  

 Wycięto krzaki w Centrum Wiązowny; 

 Naprawiono ul. Modrzewiową i Brzozową w Wiązownie oraz ul. Spacerową w Duchnowie; 

 Wykonano ogrodzenie i parking przed świetlicą w Kącku; 

 Naprawiono zjazd w ul. Górną w Zakręcie, i w ul. Wrzosową w Gliniance; 

 Zrębkowano gałęzie po wycinkach przy drogach; 

 Zawarto następujące umowy: 

 na dostarczenie kosiarki do koszenia poboczy dróg gminnych w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „ Zakup maszyn i urządzeń do zapewnienia utrzymania dróg 

gminnych”- termin dostarczenia 22.12.2015 r.; 

 na dostarczenie kruszywa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc 

rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej                       

Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów” – umowa zrealizowana; 

 na dostarczenie malowarki drogowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.            

„Zakup maszyn i urządzeń do zapewnienia utrzymania dróg gminnych” –  

malowarka została przyjęta w dniu 18.12.2015 r.; 

 Zrealizowano wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 

Nr 721 na drogę gminną ul. Kazimierza Dowjata w Duchnowie, dz. Nr ew. 447/12 obręb 

geodezyjny Duchnów”; 

 Wydano 5 Kart Dużej Rodziny; 

 Trwa koordynacja prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych mieszkańców gminy 

Wiązowna (12 osób) realizowana w ramach Klubu Integracji Społecznej w oparciu 

o porozumienie gminy Wiązowna z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku; 

 Wydano decyzje administracyjne dla 30 uczestników w wyniku naboru do Dziennego Domu 

„Senior – WIGOR”; 

 Przygotowano dokumentację na realizację programu ,,Umiem pływać”; 

 Trwa realizacja dotacji celowych: wychowanie przedszkolne, bezpłatne podręczniki, 

stypendia socjalne, stypendia sportowe, dotacje ministerialne – Program „Książki naszych 

marzeń” realizowany w roku szkolnym 2015/2016; 

 Przygotowano wniosek do naboru na rok 2015 w ramach Priorytetu 3 ,,Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa”; 

 Zakupiono i zainstalowano iluminacje latarniowe świąteczne w 3 miejscowościach: 

Gliniance, Wiązownie i Zakręcie; 

 Ogłoszono otwarte konkursy ofert na 2016 r. w zakresie: 3.1 przeciwdziałanie uzależnieniom 

i patologiom społecznym i 3.2 upowszechnianie sportu i rekreacji; 

 Sporządzono opinię ws. Planu Transportowego Powiatu Otwockiego do 2025 roku. 

i przesłano ją do Starosty Otwockiego; 

 Przekazano dwa alkomaty na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz samochód 

z oznakowaniem na rzecz Posterunku Policji w Wiązownie; 

 

3. Ważne spotkania i wydarzenia: 

 25.11.2015 r. – odbiór rowów R-7 w Zakręcie; 

 25.11.2015 r. – konsultacje ws. statutów jednostek pomocniczych Gminy Wiązowna w SP 

w Gliniance; 

 26.11.2015 r. – Gminny Dzień Seniora; 
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 28.11.2015 r. – spektakl pn. „PRLu – wspomnień czar” w „Domu Kultury nad Świdrem” 

w Woli Karczewskiej; 

 01.12.2015 r. – spotkanie zespołu ds. ochrony krajobrazu Gminy Wiązowna; 

 02.12.2015 r. – udział w konferencji „Nowoczesny Samorząd - Zarządzanie i Finanse 2015”; 

 02.12.2015 r.-04.12.2015 r. – wizyta studyjna w siedzibie LGD „Nasze Bieszczady”; 

 06.12.2015 r.  – Eko Mikołajki zorganizowane przez Wydział Ochrony Środowiska 

w Wiejskim „Domu Kultury nad Świdrem” w Woli Karczewskiej; 

 08.12.2015 r. – spotkanie w starostwie otwockim dot. współpracy z gminami w ramach 

kompetencji wynikających z ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym; 

 08.12.2015 r. – otwarcie dziennego domu pobytu „Senior-WIGOR” w Woli Karczewskiej; 

 09.12.2015 r. – Konwent Wójtów i Burmistrza w Kołbieli; 

 10.12.2015 r. – udział w konferencji pn. „System funkcjonowania drogowego transportu 

zbiorowego od dnia 1 stycznia 2017 r.” w Mińsku Mazowieckim; 

 10.12.2015 r. – III Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna; 

 16.12.2015 r. – Dekoracja choinki świątecznej na Placu Centrum Wiązowna; 

 19.12.2015 r. – I Gwiazdkowe Zawody Judo o Puchar Wójta Gminy Wiązowna w ZSG 

w Zakręcie; 

 20.12.2015 r. – I Gminny Przegląd Jasełek w ,,Domu nad Świrem” w Woli Karczewskiej; 

 21.12.2015 r. – udział w pierwszym spotkaniu ws. dialogu konkurencyjnego z Wykonawcami 

dopuszczonymi do udziału w postępowaniu dot. „Systemowej modernizacji obiektów 

gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno- 

prywatnego”; 

 

                                                                       Wójt Gminy Wiązowna  

                                                                                                        Janusz Budny 
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Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59                                                                               Gmina Wiązowna   

godziny pracy: pon. 08.00 – 18.00, wt. – pt. 08.00 – 16.00                                                       NIP: 5320000234 

                                                                                                                                                     Regon: 013268994                                                                                                                             

Bank Spółdzielczy w Otwocku                                                         Nr konta: 54800100052003 002005920005 
 


