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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 22.03.2016 r. 

WS.0057.5.2016.EC 

 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 23.02.2016 r. do 22.03.2016 r. 

 

1. Wydane zarządzenia: 

 Zarządzenie Nr 18.219.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 17 lutego 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 z późn. zm.; 

 Zarządzenie Nr 19.220.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016 r. ws. powołania 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na stanowisko 

inspektora w Wydziale Podatków; 

 Zarządzenie Nr 20.221.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2016 r. ws. powołania 

Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Odbiór, transport 

i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Gminy Wiązowna”; 

 Zarządzenie Nr 21.222.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2016 r. ws. 

wprowadzenia Polityki i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy 

Wiązowna oraz przyjęcia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do 

przetwarzania danych osobowych; 

 Zarządzenie Nr 22.223.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 lutego 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 z późn. zm.; 

 Zarządzenie Nr 23.224.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 lutego 2016 r. ws. 

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 24.225.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 2 marca 2016 r. ws. powołania 

Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej; 

 Zarządzenie Nr 25.226.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 2 marca 2016 r. ws. powołania 

Zespołu do spraw szacowania ryzyka; 

 Zarządzenie Nr 26.227.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 2 marca 2016 r. zmieniające 

Zarządzenie Nr 587(142)/10 z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad 

funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 27.228.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 4 marca 2016 r. ws. nadania 

tytułów "Zasłużony dla Gminy Wiązowna" osobom fizycznym, które wywarły znaczący 

wpływ na rozwój gminy; 

 Zarządzenie Nr 28.229.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 10 marca 2016 r. 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 29.230.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 10 marca 2016 r. ws. powołania 

Komisji Konkursowej 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 oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 Zarządzenie Nr 30.231.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 11 marca 2016 r. ws. zmiany 

Zarządzenia Nr 64.76.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia Nagrody 

Wójta Gminy Wiązowna „Złoty Wiąz” dla najlepszych przedsiębiorców z terenu gminy 

Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 31.232.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 marca 2016 r. ws. planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
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dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form 

kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2016 r. 

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; od 

21 marca 2016 r. narady będą odbywać się w poniedziałki. 

 Wyłożono do publicznego wglądu części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pn. Wiązowna Kościelna "Gródek - Bis"; 

 Ogłoszono nabór partnera do projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, poddziałanie 9.2.1 

Zwiększenie dostępności usług społecznych; 

 Przygotowano materiały promocyjne Gminnego Programu dla Rodzin Wielodzietnych 

w Gminie Wiązowna; 

 Rozpoczęto program edukacyjny ,,Potrafię szybko Pomóc” we współpracy ze Szkołą Główną 

Służby Pożarniczej realizowany przez Oświatę Gminną; 

 Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na funkcjonowanie wylotu wód deszczowych  

do rzeki Świder w Czarnówce; 

 Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na zjazdy z drogi krajowej nr 17 do 

Centrum Handlowo-Usługowego Góraszka; 

 Zaopiniowano 5 wniosków o przekazaniu nieruchomości w formie darowizny na rzecz gminy 

Wiązowna; 

 Trwają przygotowania wydarzenia z okazji Dnia Ziemi 2016 „Eko Piknik Rodzinny 

w Zakręcie”; 

 Trwa organizacja akcji „Czyste sołectwo – moja wizytówka” – zaproszono sołtysów oraz 

przedstawicieli placówek oświatowych do wzięcia udziału w akcji sprzątania; 

 Trwa wykonywanie projektów wykonawczych budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-

rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 od Józefowa do Halinowa w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego; 

 Uzyskano warunki techniczne do projektowania budowy drogi powiatowej nr 2703W 

w Boryszewie – realizowanej w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego; 

 Odebrano dokumentację projektową do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji dwóch 

budynków, tj. budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance oraz budynku Zespołu 

Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście 

na gospodarkę niskoemisyjną; 

 Przeprowadzono procedurę w celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie programu 

rewitalizacji; podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania; 

 Złożono końcowe rozliczenie inwestycji utworzenia „Dziennego Domu Senior - Wigor”  

w Woli Karczewskiej do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 

 18.02.2016 r. – Podpisano umowę inicjatywy lokalnej na budowę oświetlenia drogi 

w Michałówku – mieszkańcy wnieśli deklarowaną kwotę; złożono wniosek do budżetu na 

2016 r. o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogi 

w miejscowości Michałówek” na wykonanie projektu oświetlenia i realizację I etapu; 

 Podpisano umowy w sprawie udzielenia dotacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji 

w Wiązownie na zadania wodociągowo - kanalizacyjne wprowadzone podczas sesji z dnia 23 

lutego 2016 r.; 

 24.02.2016 r. – Włączono nowy odcinek sieci wodociągowej w Wiązownie na ulicy 

Chabrowej;  

 25.02.2016 r. – Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego o wpisanie przedsięwzięcia „Budowa hali sportowej w Malcanowie” do tzw. 

„Bazy Sportu”, w związku z planowanym złożeniem wniosku do Ministerstwa Sportu  

i Turystyki na dofinansowanie budowy hali sportowej w Malcanowie; 

 Przygotowano i zorganizowano 36.Półmaraton Wiązowski; 

 Trwa opracowywanie projektu umowy dotyczącej postępowania pn. „Systemowa 

modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule 

partnerstwa publiczno- prywatnego”; 
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 02.03.2016 r. – Podpisano umowy z wybranymi wykonawcami na budowę i montaż nowych 

instalacji oświetlenia ulicznego w Wiązownie – ul. Polna i ul. Bażantowa, Gliniance – ul. 

Wawrzyniecka – I etap od strony ul. Polnej oraz Stefanówce – ul. Złota z terminem realizacji 

do końca maja 2016 r.;  

 03.03.2016 r. – przygotowano uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Porębach 

z okazji 153. rocznicy potyczki podczas Powstania Styczniowego;   

 10.03.2016 r. – ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie sieci wodociągowych 

i kanalizacyjnych realizowanych w ramach zadań pn. 

 budowa sieci wodociągowej w ul. Duchnowskiej w Wiązownie, 

 budowa sieci wodociągowej w Wiązownie dz. nr 298/7, 299/4, 298/12, 

 budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Sadowej w Wiązownie; 

 14.03.2016 i 15.03.2016 r. – odbyła się II tura dialogu konkurencyjnego z wykonawcami 

dopuszczonymi do udziału w postępowaniu dot. „Systemowej modernizacji obiektów 

gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego”; 

 15.03.2016 r. – podpisano umowę na wykonie projektu likwidacji Stacji Uzdatnia Wody 

i studni w Wiązownie; 

 18.03.2016r. – odbyło się spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w sprawie lokalizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej w Duchnowie  

w drodze wojewódzkiej nr 721; 

 Naprawiono drogi asfaltowe masą na zimno na ul. Lubelskiej w Wiązownie, ul. Doliny Świdra 

w Woli Karczewskiej; 

 Naprawiono 5 zjazdów z drogi na posesje – na ul. Słonecznej w Wiązownie; 

 Naprawiono pobocze na ul. Długiej w Zakręcie; 

 Rozszerzono umowę z Zespołową Praktyką Lekarzy Rodzinnych w Wiązownie o gabinet 

ginekologiczny; 

 Przygotowano dokumentację do przetargu na dostawę energii elektrycznej dla wszystkich 

jednostek Gminy Wiązowna, obiekty kubaturowe, oświetlenie dróg i placów; 

 Usunięto dzikie wysypiska śmieci z ul. Długiej w Zakręcie, ul. Pięknej w Majdanie, ul. 

Mlądzkiej w Emowie; 

 Naprawiono ul. Wrzosową i ul. Poprzeczną w Gliniance oraz ul. Górną w Zakręcie; 

 Zlecono wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla zrealizowanych obiektów 

na dz. nr ew. 214 w Wiązownie Gminnej, w celu wykonania końcowej koncepcji 

zagospodarowania działki i lokalizacji nowych obiektów, w ramach zadania inwestycyjnego 

pn.: „Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w centrum Wiązowny – etap 

III”; 

 Rozstrzygnięto konkurs ofert na zadanie „Upowszechnianie sportu”; 

 Rozstrzygnięto konkursu ofert na zadanie „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”; 

3. Ważne spotkania i wydarzenia: 

 25.02.2016 r. – udział w rocznej odprawie dot. bezpieczeństwa na terenie powiatu 

otwockiego;  

 25.02.2016 r. – spotkanie z przedstawicielami spółek wodnych z gminy Wiązowna; 

 28.02.2016 r. – 36. Półmaraton Wiązowski; 

 29.02.2016 r. – Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Wiązowna; 

 01.03.2016 r. – zebranie sołeckie w Duchnowie; 

 03.03.2016 r. – nagranie dla Telewizji Polsat nt. akcji „Płać podatki tu gdzie mieszkasz” – 

emisja 3 marca 2016 r. w „Wydarzeniach” stacji Polsat; 

 03.03.2016 r. – odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Porębach z okazji 153. rocznicy potyczki 

podczas Powstania Styczniowego;  

 05.03.2016 r. – walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance; 

 06.03.2016 r. – uroczystości w Gliniance z okazji Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych; 

 10.03.2016 r. – udział w konferencji rozpoczynającej nabory wniosków w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego; 

 10.03.2016 r. – Gala Podsumowująca 36.Półmaraton Wiązowski; 

 11.03.2016 r. – spotkanie sołeckie w Malcanowie;  

 11.03.2016 r. – spotkanie w sprawie przeprowadzenia projektowanej sieci kanalizacyjnej pod 

projektowanymi drogami w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; 
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 12.03.2016 r. – zebranie sprawozdawczo-wyborcze Gminnego Zarządu Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Wiązowna; 

 14.03.2016r. – uroczyste podpisanie listu intencyjnego ws. współpracy w realizacji projektu 

edukacyjnego w Piasecznie; 

 15.03.2016 r. – spotkanie Konwentu Wójtów i Burmistrza ze Starostą Otwockim nt. 

współpracy powiatu z gminami w ramach kompetencji wynikających z ustaw o samorządzie 

gminnym i powiatowym; 

 16.03.2016 r. – turniej szachowy w Gliniance organizowany przez OSP Glinianka; 

 17.03.2016 r. – Narada Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli w Urzędzie Gminy 

Wiązowna; 

 21.03.2016 r. – posiedzenie wspólne komisji Rady Gminy Wiązowna. 

                                                                                               

 

Wójt Gminy Wiązowna 

Janusz Budny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

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 


