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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 26.01.2016 r. 

WS.0057.1.2016.EC 

 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 23.12.2016 r. do 26.01.2016 r. 

 

1. Wydane zarządzenia: 

 Zarządzenie nr 183.195.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2015 roku ws. wprowadzenia 

z dniem 1 stycznia 2016 r. obowiązku prowadzenia korespondencji elektronicznej za pomocą 

elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP); 

 Zarządzenie nr 184.196.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015 r. ws. podania do 

publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży; 

 Zarządzenie nr 185.197.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 23 grudnia 2015 r. ws. powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.: „Kompleksowa obsługa prawna dla Urzędu Gminy 

Wiązowna obejmująca wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami i innymi 

organami orzekającymi oraz doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego, udzielania porad 

prawnych, sporządzania opinii prawnych, opracowywania aktów prawnych i jak również udzielania 

bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom Gminy Wiązowna”; 

 Zarządzenie nr 186.198.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 23 grudnia 2015 r. ws. zmian w Uchwale 

Nr 14.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2015-2029, z późn. zm.; 

 Zarządzenie nr 187.199.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 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 188.200.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 grudnia 2015 r. ws. rozwiązania 

stosunku pracy z kierownikiem Dziennego Domu "Senior WIGOR" w Woli Karczewskiej ul. Doliny 

Świdra 6; 

 Zarządzenie nr 189.201.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 grudnia 2015 r. ws. powierzenia 

obowiązków kierownika Dziennego Domu "Senior WIGOR" w Woli Karczewskiej ul. Doliny Świdra 

6; 

 Zarządzenie nr 1.202.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 stycznia 2016 r. ws. powołania Komisji 

Konkursowych do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych na wykonywanie w 2016 roku przez 

organizacje pozarządowe zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w gminie 

Wiązowna 

 Zarządzenie nr 2.203.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 stycznia 2016 r. ws. zatwierdzenia 

Regulaminu 36. Półmaratonu Wiązowskiego i biegu dodatkowego Wiązowskiej 5 - tki, Regulaminu 

Małego Półmaratonu dla uczniów gimnazjów, Małego Ćwierćmaratonu dla uczniów szkół 

podstawowych i Biegu Krasnoludków dla przedszkolaków oraz powierzenia stanowisk Dyrektora i 

Kierowników 36. Półmaratonu Wiązowskiego;  

 Zarządzenie nr 4.205.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 stycznia 2016 r. ws. zmian w Uchwale Nr 

156.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2016-2029; 

 Zarządzenie nr 5.206.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 stycznia 2016 r. ws. planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok; 

 Zarządzenie nr 6.207.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 stycznia 2016 r. ws. upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań; 

 Zarządzenie Nr 7.208.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 stycznia 2016 r. ws. zmian w Uchwale 

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

Wiązowna na 2016 rok; 

 Zarządzenie Nr 8.209.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 stycznia 2016 r. ws. powołania Komisji 

Konkursowych do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych na wykonywanie w 2016 roku przez 

organizacje pozarządowe zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym w gminie Wiązowna. 
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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; 

 Wykonano projekt Parku Gminnego w Radiówku i zgłoszono do Starosty Otwockiego wykonanie 

robót; 

 Trwają roboty budowlane II i III etapu budowy szkoły w Malcanowie. Odbyły się dwie koordynacje na 

budowie; 

 Złożony w dniu 17.12.2015 r. 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 uzyskał pozytywną ocenę formalną; 

 28.12.2015 r. – podpisano protokół odbioru końcowego wykonanych robót 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; 

 W dniach od 05.01.2016 r. do 14.01.2016 r. odbyły się wizje lokalne obiektów gminnych 

przeprowadzone przez Wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu dot. „Systemowej 

modernizacji obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule 

partnerstwa publiczno- prywatnego”; 

 11.01.2016 r. – zlecono wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci wodociągowej 

w ul. Świderskiej w Emowie w ramach zadania pn. „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy 

Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Emowie”; 

 12.01.2016 r.- złożono 2 wnioski o przyznanie pomocy na „Przebudowę drogi gminnej Lipowo- Kopki- 

Dziechciniec”- ul. Trakt Napoleoński” oraz na „Przebudowę drogi gminnej 270831W ul. Jeździeckiej 

oraz przebudowę drogi gminnej 270831W ul. Żwirowej”, objętych Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020;  

 15.01.2016 r. – uprawomocnienie decyzji inwestycji celu publicznego w ramach zadania pn. „Budowa 

sieci wodociągowej w Woli Duckiej”; 

 19.01.2016 r.- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych ul. Graniczna w Rzakcie i Czarnówce; 

 Kontynuacja prac projektowych realizowanych w ramach umów zawartych w 2015 r. dotyczących: ul. 

Kościelnej w Zakręcie, ul. Polnej w ul. Brzozowej w Wiązownie, ul. Podleśnej w Malcanowie i 

Dziechcińcu, ul. Trakt Napoleoński Lipowo-Kopki- Dziechciniec, ul. Jeździeckiej w Malcanowie, ul. 

Kościelnej w Gliniance, drogi gminnej w Boryszewie, ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach, ul. 

Ogrodowej w Wiązownie; 

 Trwają prace projektowe ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 od Józefowa do 

Halinowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. Trwa procedura przyjęcia przez Wojewodę Mazowieckiego zgłoszonych do 

wykonania robót; 

 Przygotowano dokumentację i wniosek o uzyskanie dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na budowę ul. Granicznej w Rzakcie i w Czarnówce; 

w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR). Wniosek zostanie złożony do końca stycznia 

br.; 

 Przygotowywano dokumentację i wniosek o dofinansowanie termomodernizacji dwóch budynków: 

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance oraz Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego w Wiązownie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; 

 Inwestycje realizowane w ramach oświetlenia ulicznego do końca roku 2015: 

 Zakręt ul. Jana Pawła II i Piękna – wykonano 12 punktów świetlnych. Podłączono instalację do 

sieci energetycznej. Zadanie zakończone; 

 Zakręt ul. Sosnowa – wykonano projekt i etap I budowy oświetlenia. Podłączono instalację do 

sieci energetycznej. Zadanie zakończone; 

 Zakręt ul. Górna – wykonano projekt oświetlenia i dokonano zgłoszenia do Starosty 

Otwockiego; 

 Glinianka ul. Wawrzyniecka – wykonano projekt oświetlenia i dokonano zgłoszenia do 

Starosty Otwockiego.  

 20.01.2016 r. – udział w spotkaniu dot. rewitalizacji na Mazowszu. Podczas spotkania omówiono idee, 

założenia i warunki udziału w konkursie dotacji dla gmin, omówiono rewitalizację w perspektywie 

finansowej UE 2014-2020; 

 25.01.2016 r. – udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na którym omówiono nowe „Zasady udzielania dofinansowania ze 

środków WFOŚiGW w Warszawie”, między innymi dla przedsięwzięć wodno-kanalizacyjnych. 
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Przedstawiono ofertę programową WFOŚiGW w Warszawie na 2016 r., kalendarium naboru wniosków 

o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2016 r.; 

 Rozstrzygnięto konkurs ofert i zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi na wsparcie zadań 

publicznych w zakresie sportu i rekreacji. Podpisano umowy z KS Advit Wiązowna (2), GKTS 

Wiązowna, UKS Zakręt, UKS Orły na łączną kwotę 174.950,00 złotych; 

 Podpisano umowę promocyjną z GKTS Wiązowna na promowanie Gminy Wiązowna na Mistrzostwach 

Świata Ping Pongu w Londynie. Gminę reprezentować będzie zawodnik GKTS Filip Młynarski 

 Rozpoczęto przygotowania do kwalifikacji wojskowej w 2016 roku – wysłano rejestry do WKU, 

Wojewody Mazowieckiego i Starosty Otwockiego, rozplakatowano obwieszczenia na terenie gminy, 

rozpoczęto przygotowywanie wezwań do stawienia się do kwalifikacji dla mężczyzn urodzonych w 

1997 r.; 

 Trwają przygotowania do 36. Półmaratonu Wiązowskiego: odbyły się dwa spotkania Komitetu 

Organizacyjnego; 

 Utworzono Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wiązownie. W dniu 12 stycznia 2016 roku 

została podpisana umowa na jego prowadzenie; 

 W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na wykonywanie w 2016 roku przez organizacje pozarządowe 

zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Komisja 

Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta rozpatrzyła oferty zgłoszone w otwartym konkursie. W 

wyniku konkursu zostały zawarte umowy: 

 ze Stowarzyszeniem KROKUS-WIĄZOWNA o wsparcie realizacji zadania publicznego pod 

nazwą: Wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie gminy 

Wiązowna, 

 W styczniu wykonano naprawę punktową nawierzchni dróg kruszywem: 

 ul. Podleśna w Malcanowie na odcinku od drogi nr 2708W do ul. Granicznej 300 mb, 

 ul. Graniczna w Malcanowie na odcinku od ul. Podleśnej 350 mb, 

 ul. Szyszkowa w Malcanowie na odcinku 100 mb. 

 W styczniu usunięto z poboczy dróg gałęzie z wycinki: 

 ul. Akacjowa w Czarnówce - 2 przyczepy ciągnikowe, 

 ul. Młodzieżowa w Lipowym - 2 przyczepy ciągnikowe, 

  ul. Dworkowa 1 przyczepa ciągnikowa, 

 ul. Spokojna 2 przyczepy ciągnikowe. 

 Zlikwidowano dzikie wysypisko przy ul. Letniskowej w Pęclinie; 

 Po raz pierwszy przygotowano ofertę dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych 2016. 

Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00 dzieci będą mogły uczestniczyć w akcji „Zima w Gminie 

Wiązowna”, w różnego rodzaju konkursach, zabawach, zajęciach w plenerze i wyjazdach na basen; 

 Nadano klauzulę ostateczności – Decyzja środowiskowa dla Centrum Handlowo – Usługowego 

Góraszka; 

 Wyłoniono wykonawców usług na: szacowanie nieruchomości, usługi geodezyjne, odbiór zwłok 

zwierzęcych, wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wiązowna oraz usługi weterynaryjne; 

 Sporządzono wykaz mienia komunalnego – grunty – wg stanu na dzień 31.12.2015 rok; 

3.   Ważne spotkania i wydarzenia: 

 

 04.01.2016 r. – koncert kolędowy w Gminnym Ośrodku Kultury; 

 04.01.2016 r. – dyskusja publiczna Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Góraszki 

Wschodniej”; 

 09.01.2016 r. – Wystawa pn. „Dawnych zabawek czar”, w Galerii „WIĘZY”, zorganizowana przez 

Stowarzyszenie „WIĘZY”; 

 10.01.2016 r. – XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ZSG w Wiązownie; 

 11.01.2016 r. – podpisano porozumienie ws. Grand Prix Traktu Brzeskiego; 

 13-15.01.2016 r. – szkolenie pn. „Zarządzanie zasobami ludzkimi”; 

 19.01.2016 r. – spotkanie ws. Półmaratonu Wiązowskiego; 

 20.01.2016 r. – spotkanie noworoczne w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, 

podczas, którego podsumowano współpracę Gminy Wiązowna z przedsiębiorcami; 

 22.01.2016 r. – uroczystości przy pomniku w Emowie z okazji 153.rocznicy Powstania Styczniowego. 

 
                                                                                    Wójt Gminy Wiązowna 

                                                                                     Janusz Budny 
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