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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 23.02.2016 r. 

WS.0057.3.2016.EC 

 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 26.01.2016 r. do 23.02.2016 r. 

1. Wydane zarządzenia: 

 Zarządzenie Nr 9.210.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016 r. ws. powołania zespołu 

do spraw opiniowania wniosków złożonych przez właścicieli gruntów o nieodpłatne przyjęcie do 

zasobu gminnego nieruchomości przeznaczonych pod drogi; 

 Zarządzenie Nr 10.211.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 stycznia 2016 r. ws. ustalenia 

harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 

szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas 

pierwszych szkół podstawowych oraz terminy składania dokumentów; 

 Zarządzenie Nr 11.212.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 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, z późn. zm.; 

 Zarządzenie Nr 12.213.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2016 r. ws. rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Wiązowna w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 Zarządzenie Nr 13.214.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 1 lutego 2016 r. ws. powołania Komisji 

Konkursowej do przeprowadzenia naborów i wyłonienia kandydatów na stanowiska: inspektor 

w Wydziale Podatków; 

 Zarządzenie Nr 14.215.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 lutego 2016 r. ws. ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiązowna w 2016 roku; 

 Zarządzenie Nr 15.216.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 lutego 2016 r. ws. zmian w Zarządzeniu 

Nr 14.215.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 lutego 2016 roku; 

 Zarządzenie Nr 16.217.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 lutego 2016 r. ws. ustalenia zasad 

używania samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 17.218.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 15 lutego 2016 r. ws. zmiany zarządzenia 

nr 16.217.2016 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie ustalenia zasad używania samochodów służbowych 

w Urzędzie Gminy Wiązowna; 

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; 

 Złożono wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o uzyskanie 

dofinansowań na odbiór i utylizację  62,986 Mg azbestu z terenu gminy na kwotę 16 768,00 zł oraz na 

organizację konkursu ekologicznego – na kwotę 15 000,00 zł.; 

 Sporządzono wykaz gruntów gminnych do opodatkowania w 2016 r.; 

 Uzgodniono ostateczne brzmienie porozumienia z Auchan dotyczące przebudowy przepustu na ul. 

Leśnej w Wiązownie i konserwacji kanału Boryszewskiego; 

 Podpisano protokół uzgodnień ze Wspólnotą Gruntową Duchnów; 

 Trwają prace nad przygotowaniem pikniku EKO Zakręt;  

 Rozpatrzono uwagi zgłoszone do planu ,,Góraszka Wschodnia”; 

 Przygotowano wniosek uzupełniający o ,,odlesienie” miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Zakręt; 

 Złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku o dofinansowanie szkoleń z Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego dla pracowników samorządowych; 

 Uzyskano zaświadczenie Starosty Otwockiego o niewnoszeniu sprzeciwu na wykonanie zgłoszonych 

robót związanych z budową Parku Gminnego w Radiówku; 

 Trwają roboty budowlane II i III etapu budowy szkoły w Malcanowie, odbyły się dwie robocze 

koordynacje na placu budowy; 

 Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy ul. Ogrodowej w Wiązownie; 

 Trwa kontynuacja prac projektowych realizowanych w ramach umów zawartych w 2015 r. 

dotyczących: ul. Kościelnej w Zakręcie, ul. Polnej, ul. Brzozowej w Wiązownie, ul. Podleśnej 

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



2 

 

w Malcanowie, ul. Kościelnej w Gliniance, drogi gminnej w Boryszewie, ul. Wypoczynkowej 

w Lipowie i Porębach; 

 Uzyskano zaświadczenie Wojewody Mazowieckiego o niewnoszeniu sprzeciwu na wykonanie budowy 

ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 od Józefowa do 

Halinowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego; trwa projektowanie oraz procedura rozszerzenia zakresu porozumienia z Zarządem 

Województwa Mazowieckiego w celu umożliwienia Wójtowi Gminy Wiązowna budowy w drodze 

wojewódzkiej zatok autobusowych komunikacji publicznej oraz przebudowy odwodnienia pasa 

drogowego; 

 Wysłano pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o wydanie warunków technicznych do 

projektowania budowy drogi powiatowej nr 2703W w Boryszewie – realizowanej w ramach pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Otwockiego; 

 Zawarto umowy na przygotowywanie dokumentacji projektowej do wniosku o dofinansowanie 

termomodernizacji dwóch budynków, tj. budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi 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;  

 26.01.2016 r. – złożono wniosek o wydanie zaświadczenia Starosty Otwockiego o niewnoszeniu 

sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „Kompleksowe 

rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Woli 

Duckiej”;  

 27.01.2016 r. – złożono wniosek o uzyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) na modernizację ul. Granicznej w Rzakcie i Czarnówce; 

 29.01.2016 r. – złożono wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

o dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na 

lata 2016-2020”; 

 01.02.2016 r. – złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego sprawozdania 

z realizacji w 2015 r. inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi;  

 04.02.2016 r. – wymieniono hydranty w Duchnowie, przy ul. Góry Warszawskie; 10.02.2016 r. – 

w Malcanowie, przy ul. Podleśnej i w Rzakcie, przy ul. Mazowieckiej 1; 

 04.02.2016 r. – złożono wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku i Mazowieckiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich o lokalizację sieci kanalizacyjnych w pasach drogowych, projektowanych 

w ramach zadania pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w Duchnowie – 

projekt i budowa kanalizacji”; 18.02.2016 r. wystąpiono o lokalizację ww. sieci w drogach gminnych; 

 Wyznaczono II turę dialogu konkurencyjnego z Wykonawcami dopuszczonymi do udziału 

w postępowaniu dot. „Systemowej modernizacji obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych 

źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.; 

 18.02.2016 r. – zawarto umowę inicjatywy lokalnej na budowę oświetlenia drogi w Michałówku; 

w przypadku wniesienia deklarowanej przez mieszkańców kwoty zostanie złożony wniosek do budżetu 

na 2016 r. na wykonanie projektu oświetlenia i realizacji I etapu oświetlenia; 

 19.02.2016 r. – złożono wniosek o wydanie zaświadczenia Starosty Otwockiego o niewnoszeniu 

sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „Kompleksowe 

rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej 

w Duchnowie, dz. nr 929/6”;  

 22.02.2016 r. – złożono do Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdania o udzielonych 

zamówieniach publicznych; 

 Wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o warunki techniczne projektowania ścieżki 

pieszo-rowerowej/chodnika w ul. Asfaltowej w Zakręcie oraz przygotowano projekt porozumienia 

z Powiatem; 

 Zawarto umowę inicjatywy lokalnej na budowę miejsc postojowych w ul. Pęclińskiej w Wiązownie 

w ramach istniejącego zadania budżetowego, tj. budowy chodnika w ul. Pęclińskiej; 

 Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego na budowę chodnika w ul. Wrzosowej w Gliniance 

oraz przygotowano projekt porozumienia z Powiatem; 

 Uruchomiono procedurę wyboru wykonawcy na wykonanie oświetlenia ulicznego – w ramach 

zamówienia do 30 000,00 euro – na podstawie wykonanych trzech projektów budowlanych w 2015 r. 

w następujących lokalizacjach: Wiązowna Gminna ul. Polna i Bażantowa, Glinianka ul. Wawrzyniecka 

– I etap od strony ul. Polnej oraz Stefanówka ul. Złota; 

 Uruchomiono procedurę wyboru wykonawcy na wykonanie oświetlenia ulicznego – w ramach 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – na podstawie wykonanych kolejnych czterech 
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projektów budowlanych w 2015 r. w następujących lokalizacjach: Wiązowna Kościelna ul. 

Projektowana i Spokojna – I etap, Zakręt ul. Sosnowa – II etap dokończenie rozpoczętej budowy 

w 2015 r., Pęclin ul. Letniskowa oraz Zakręt ul. Górna; 

 Uruchomiono procedurę przygotowawczą związaną z planowanym zamówieniem kolejnych 

dokumentacji projektowych dot. nowych lokalizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna 

w 2016 r., w tym zawnioskowano o mapy zasadnicze do Starostwa Otwockiego w celu złożenia 

wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego; 

 Trwa przygotowywanie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

i w perspektywie do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy hali sportowej 

w Malcanowie; pierwszy etap to złożenie w lutym br. wniosku do Urzędu Marszałkowskiego 

o wpisanie przedsięwzięcia do tzw. „Bazy Sportu”; 

 Złożono wniosek do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Mińsk Mazowiecki o wykonanie 

przyłącza energetycznego do planowanej świetlicy w Pęclinie; 

 Złożono wniosek do budżetu Gminy Wiązowna na 2016 r. na nowe zadania inwestycyjne pn. budowa 

targowiska w Wiązownie, budowa świetlicy w Majdanie, budowa świetlicy w Kopkach; 

 Wykonano naprawę punktową nawierzchni dróg kruszywem: 

 ul. Turystyczna w Wiązownie na odcinku 200 m,  

 ul. Polna w Wiązownie na odcinku 390 m, 

 ul. Szkolna w Gliniance na odcinku 180 m, 

 ul. Sosnowa w Gliniance na odcinku 200 m,  

 ul. Partyzantów w Gliniance na odcinku 100 m, 

 skrzyżowanie ul. Długiej i ul. Świerkowej 50 m
2
; 

 Naprawiono nawierzchnię asfaltową masą na zimno na ul. Sosnowej w Emowie, ul. Kościelnej, ul. 

Lubelskiej, ul. Kąckiej w Wiązownie – razem 18 m
2
; 

 Naprawiono pobocze drogi nr 2710W w Woli Karczewskiej na długości 80 m i szerokości 2 m; 

 Wyczyszczono przepusty w Kącku – ul. Sosnowa i ul. Bursztynowa; 

 Wycięto drzewa, gałęzie i zakrzaczenia z poboczy dróg: 

 270814W Emów - DK 17 na odcinku 3000 m, 

 ul. Sosnowa w Kącku na odcinku 150 m, 

 ul. Podleśna na odcinku 50m, 

 ul. Sasanki w Duchnowie, 

 ul. Puchacza w Duchnowie, 

 działce 412 w Lipowie na powierzchni 2000 m; 

 Zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci w Majdanie, Boryszewie, Duchnowie i Zakręcie; 

 Zawarto umowę z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku  na  superwizowanie procesu 

terapeutycznego wobec pacjentów uzależnionych i ich rodzin z terenu Gminy Wiązowna; 

 Trwa kwalifikacja wojskowa (22-24.02.2016 r.); 

3.   Ważne spotkania i wydarzenia: 

 27.01.2016 r. – Konwent Wójtów i Burmistrza w Celestynowie; 

 29.01.2016 r. – Spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy i naczelnikami wydziałów 

Urzędu Gminy ws. pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania gminy; 

 31.01.2016 r. – Recital Ewy Błaszczyk w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie; 

 03.02.2016 r. – Spotkanie w Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

w Emowie; 

 05.02.2016 r. – Udział w uroczystościach I rocznicy śmierci rotmistrza Władysława Ząberga; 

 08.02.2016 r. – Objazd części terenu Gminy Wiązowna w kontekście planowanych przedsięwzięć 

inwestycyjnych w 2016 r.; 

 12.02.2016 r. – Konsultacje w sprawie zdiagnozowania lokalnych zagrożeń w Józefowie; 

 17.02.2016 r. – Spotkanie ws. Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Urzędzie Gminy 

Wiązowna;  

 18.02.2016 r. – Spotkanie Komitetu Organizacyjnego 36. Półmaratonu Wiązowskiego; 

 18.02.2016 r. – Udział w inauguracji projektu "Powiat Otwocki Stolica Kultury Mazowsza 2016"; 

 19.02.2016 r. – IV Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna "Prowadzenie biznesu na nowych rynkach - 

Mongolia". 

                                                                                                                     Wójt Gminy Wiązowna 

Janusz Budny 
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