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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 26.04.2016 r. 

WS.0057.7.2016.EC 

 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 22.03.2016 r. do 26.04.2016 r. 

 

1. Wydane zarządzenia: 

 Zarządzenie Nr 32.233.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 22 marca 2016 r. ws. powołania 

Zespołu do  spraw rewitalizacji Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 33.234.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 22 marca 2016 r. ws. średniego 

miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Woli Karczewskiej ul. 

Doliny Świdra 6; 

 Zarządzenie Nr 34.235.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 24 marca 2016 r. ws. ogłoszenia 

otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiązowna w 2016 roku; 

 Zarządzenie Nr 35.236.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 25 marca 2016 r. ws. zmiany 

Zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna Nr 3.15.2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. ws. powołania 

Redaktora Naczelnego i Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Powiązania”; 

 Zarządzenie Nr 36.237.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 25 marca 2016 r. ws. uchylenia 

Zarządzenia Nr 159(8)/08 z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie opłat za zamieszczanie 

ogłoszeń w prasie lokalnej „Powiązania”; 

 Zarządzenie Nr 37.238.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 25 marca 2016 r. ws. 

pozytywnego zaopiniowania i zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb edukacyjnych” dla Zespołu 

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

i Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance; 

 Zarządzenie Nr 38.239.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 marca 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 39.240.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2016 r. ws. 

przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2015 rok; 

 Zarządzenie Nr 40.241.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2016 r. ws. 

przedłożenia informacji o stanie mienia Gminy Wiązowna na dzień 31.12.2015 r.; 

 Zarządzenie Nr 41.242.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2016 r. ws. 

przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury za 2015 rok; 

 Zarządzenie Nr 42.243.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 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 43.244.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2016 r. ws. zmiany 

Zarządzenia Nr 5.206.2016 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie planu finansowego zadań 

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

 Zarządzenie Nr 44.245.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 5 kwietnia 2016 r. ws. powołania 

Komisji ds. dokonania oceny i spisu dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej 

w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 45.246.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 6 kwietnia 2016 r. ws. powołania 

Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki zadania pn: „Odbiór, transport 

i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Gminy Wiązowna-zamówienie 

uzupełniające”; 

 Zarządzenie Nr 46.247.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 7 kwietnia 2016 r. ws. zmian 

w Zarządzeniu Nr 34.235.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 24 marca 2016 roku; 
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 Zarządzenie Nr 47.248.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 7 kwietnia 2016 r. ws. 

rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert; 

 Zarządzenie Nr 48.249.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 kwietnia 2016 r. ws. powołania 

Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej 

dla jednostek organizacyjnych Gminy Wiązowna”; 

 Zarządzenie Nr 49.250.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 kwietnia 2016 r. ws. 

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn: „Dostawa sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek, zasilaczy awaryjnych UPS, urządzeń do 

ochrony styku sieci, oprogramowania kopii zapasowych, serwerów plików oraz urządzeń 

peryferyjnych”; 

 Zarządzenie Nr 50.251.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 13 kwietnia 2016 r. ws. 

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn.: „Budowa chodników i ciągu 

pieszo-rowerowego na terenie Gminy Wiązowna”; 

 Zarządzenie Nr 51.252.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 14 kwietnia 2016 r. ws. zmiany 

zarządzenia nr 353(41)09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 maja 2009 r., w sprawie 

wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 52.253.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 15 kwietnia 2016 r. ws. 

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn.: „Pomoc rzeczowa dla Powiatu 

Otwockiego na modernizację dróg powiatowych nr 2701W Majdan-Izabela i 273W Wola 

Ducka/Wola Karczewska-zakup materiałów” 

 Zarządzenie Nr 53.254.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 18 kwietnia 2016 r. ws. 

powołania Kapituły Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu o Nagrodę Wójta Gminy 

Wiązowna „Złoty Wiąz” za rok 2015 dla najlepszych przedsiębiorców z terenu Gminy 

Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 54.255.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 18 kwietnia 2016 r. ws. nadania 

tytułu „Zasłużony dla Gminy Wiązowna” osobie fizycznej, która wywarła znaczący wpływ na 

rozwój gminy; 

 Zarządzenie Nr 55.256.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 18 kwietnia 2016 r. ws. 

powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych na wykonywanie 

w 2016 roku przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi. 

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;  

 21.03.2016 r. – ogłoszono przetarg nieograniczony na „Odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów pochodzących z terenu Gminy Wiązowna”; 

 22.03.2016 r. – podpisano umowy na wykonanie inwestycji w ramach zadań: 

 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Duchnowskiej w Wiązownie Kościelnej”; 

 „Budowa sieci wodociągowej w Wiązownie Kościelnej dz. nr 298/7, 299/4, 298/12”; 

 „Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Sadowej w Wiązownie”; 

 25.03.2016 r. – złożono wniosek o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego w ramach 

zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Duchnowskiej w Wiązownie Kościelnej”; 

 25.03.2016 r. – podpisano umowę na rozbiórkę stacji SUW w Wiązownie (31.03.2016 r., 

złożono wniosek dotyczący rozbiórki obiektu, termin rozpoczęcia robót od 02.05.2016 r.); 

 01.04.2016 r. - ogłoszono przetarg nieograniczony na „Dostawę energii elektrycznej dla 

jednostek organizacyjnych Gminy Wiązowna”; 

 01.04.2016 r. – rozpoczęto przyjmowanie wniosków w ramach „Programu 500+”;  do 

21.04.2016 r. wpłynęło 713 wniosków; 

 07.04.2016 r. – ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji w ramach 

zadania pn. „Modernizacja SUW w Rzakcie”; 
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 07.04.2016 r. – podpisano porozumienie na wspólną realizację blisko 72 km ścieżek 

rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z Karczewem, Otwockiem, Józefowem, Halinowem i 

Sulejówkiem; 

 08.04.2016 r. –  ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej 

w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Zakręcie (centrum)”;  

 08.04.2016 r. – przeprowadzono 3 przetargi na zbycie nieruchomości – 2 z nich zakończyły 

się wynikiem pozytywnym (działka 41/8 41/9 obręb Wiązowna Kościelna); 

 13.04.2016 r. – ogłoszono przetarg nieograniczony na „Budowę chodników i ciągu pieszo-

rowerowego na terenie Gminy Wiązowna” w tym: budowę chodnika w ul. Pęclińskiej 

w Wiązownie od ul. Projektowanej do ul. Sarniej, budowę chodnika w drodze powiatowej ul. 

Wrzosowej w Gliniance, budowę ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej ul. 

Mazowieckiej w Malcanowie na odcinku ok. 400 m od ul. Żwirowej w kierunku Dziechcińca; 

 14.04.2016 r. – złożono wniosek do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 

lokalizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej w Duchnowie w drodze wojewódzkiej nr 721; 

 20.04.2016 r. – wykonano zabezpieczenia włazów na zlikwidowanej studni na terenie dawnej 

hydroforni w Rzakcie; 

 20.04.2016 r. – III tura dialogu konkurencyjnego z wykonawcą dopuszczonym do udziału 

w postępowaniu dot. „Systemowej modernizacji obiektów gminnych przy wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego”; 

 21.04.2016 r. – przeprowadzono I warsztat diagnostyczny z mieszkańcami gminy w celu 

wyznaczenia obszarów zdegradowanych w celu opracowania Programu Rewitalizacji Gminy 

Wiązowna;  

 Naprawiono masą na zimno nawierzchnię ul. Ks. Iwaniuka w Zakręcie, ul. Nadwiślańczyków 

w Emowie,  teren Ośrodka Zdrowia w Wiązownie, ul. Dębowej w Góraszce, pętlę autobusową 

w Pęclinie; 

 Naprawiono nawierzchnię destruktem na ul. Miłej w Zakręcie, ul. Kościelnej w Zakręcie,  ul. 

Polnej w Wiązownie; 

 Naprawiono nawierzchnię kruszywem na ul. Bursztynowej i ul. Brzozowej w Kącku i ul. 

Wąskiej w Wiązownie; 

 Wycięto drzewa w Pęclinie na ul. Radosnej 75; 

 Zlikwidowano dzikie wysypisko w Wiązownie przy ul. Lubelskiej; 

 Ustawiono lustro na ul. Słonecznej w Wiązownie; 

 Naprawiono ogrodzenie placu sołeckiego w Izabeli; 

 Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs ofert w zakresach: bezpieczeństwo i porządek publiczny 

(OSP Malcanów – 15.000,00 zł), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym 

z zaburzeniami psychicznymi (Stowarzyszenie Jesteśmy – 23.000,00 zł), upowszechnianie 

turystyki i krajoznawstwa (ZHP Komenda Hufca Otwock – 10.000,00 zł); 

 Odbyły się spotkania z przedstawicielami samorządów, przewoźników i specjalistów 

w sprawie przygotowania planu transportowego dla Gminy Wiązowna i Powiatu Otwockiego; 

 Trwa nabór wniosków do konkursu  Złoty Wiąz dla przedsiębiorców, finał zaplanowano na 

17 czerwca 2016 r. w ramach Dni Gminy Wiązowna; 

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

robocze koordynacje na placu budowy; 

 Kontynuacja prac projektowych realizowanych w ramach umów zawartych w 2015 r. 

dotyczących: ul. Kościelnej w Zakręcie, ul. Polnej i 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; 

 Dokonano uzupełniającego zgłoszenia robót do Wojewody Mazowieckiego na budowę zatok 

autobusowych i zjazdów usytuowanych przy drodze wojewódzkiej nr 721 na terenie gminy 

Wiązowna od Józefowa do Halinowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (trwa wykonywanie projektów wykonawczych); 

 Uzyskano zaświadczenie Starosty Otwockiego o braku sprzeciwu na budowę ciągu pieszo-

rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W w miejscowościach Dziechciniec-

Malcanów, Lipowo-Glinianka; 

 Podpisano umowę z wykonawcą realizacji zadania pn. „Modernizacja pracowni 

informatycznej w Szkole Podstawowej w Gliniance” (w ramach umowy została zrealizowana 

dostawa komputerów dla Szkoły Podstawnej w Gliniance); 
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 Rozpatrzono pozytywnie wniosek złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej o płatność końcową – nastąpiła refundacja środków za wykonanie 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wiązowna; uzyskano pozytywną opinię 

z NFOŚiGW stwierdzającą poprawności wykonania PGN Gminy Wiązowna; 

 Podpisano umowy z wybranymi  wykonawcami na budowę i montaż instalacji oświetlenia 

ulicznego w następujących lokalizacjach:  

 Glinianka – ul. Wawrzyniecka – I etap od strony ul. Polnej oraz Stefanówka                     

ul. Złota; 

 Wiązowna Gminna – ul. Polna i Bażantowa; 

 Wiązowna Kościelna – ul. Spokojna; 

 Pęclin – ul. Letniskowa; 

 Zakręt – ul. Górna i ul. Sosnowa. 

 Wykonano siłownię plenerową przy świetlicy w Boryszewie w ramach funduszu sołeckiego 

sołectwa Boryszew na 2016 r.; otwarcie planowane na 7 maja br. o godz.18:00; 

 Podpisano trzy umowy  na wykonanie projektów świetlic wiejskich w Majdanie, Kopkach 

i Pęclinie w ramach zadań „Budowa świetlic wiejskich w Kopkach, Pęclinie, Majdanie 

w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna”, z terminem  

wykonania projektów do końca sierpnia 2016 r.; 

  Uzgodniono dokumentację zrzutu wód i ścieków deszczowych z Centrum Handlowo- 

Usługowego Góraszka do Kanału Boryszewskiego; 

 Pozyskano stanowiska GDDKiA informujące o rezygnacji ze zrzutu wód opadowych 

z autostrady A2 do rowu M-9 w Majdanie – rów o zbyt małej przepustowości; 

 Przygotowano sprawozdanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące ocen 

oddziaływania na środowisko; 

 

3. Ważne spotkania i wydarzenia: 

 23.03.2016 r. – XI Posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;  

 23.03.2016 r. – Zebranie sołeckie w Emowie; 

 31.03.2016 r. – Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Urzędzie 

Marszałkowskim; 

 31.03.2016 r. – Spotkanie w sprawie Planu Transportu Zbiorowego w Starostwie 

Powiatowym; 

 01.04.2016 r. – Zebranie sołeckie w Rzakcie; 

 04.04.2016 r. – Dyskusja publiczna dot. planu „Gródek-BIS”; 

 05.04.2016 r. – Dpotkanie ws. S17 i DK2 z przedstawicielami GDDKiA i wykonawcy firmy 

AECOM (wykonawcy projektu) w Urzędzie Gminy Wiązowna; 

 06.04.2016 r. – Instruktaż zarządczy Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie 

Marszałkowskim;  

 06.04.2016 r. – Konwent Wójtów i Burmistrza w Osiecku; 

 07.04.2016 r. – spotkanie ws. zapobiegania bezdomności zwierząt w Celestynowie-współpraca 

z gminami Powiatu Otwockiego; 

 07.04.2016 r. – zebranie sołeckie w Zakręcie; 

 08.04.2016 r. – Konferencja "Ustawa Metropolitalna-wyzwania, szanse i zagrożenia dla 

rozwoju aglomeracji warszawskiej"; 

 11.04.2016 r. – Zebranie sołeckie w Wiązownie Kościelnej;  

 12.04.2016 r. – Spotkanie Klubu Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego w celu omówienia 

projektu dotyczącego Lokalnego Ożywienia Gospodarczego; 

 12.04.2016 r. – udział w wydarzeniu pn. „Golgota leśników polskich i ich rodzin 

pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948”; 

 14.04.2016 r. – Zebranie sołeckie w Żanęcinie;  

 14.04.2016 r. – Zebranie Zarządu OSP Wiązowna; 

 15.04.2016 r.  – Spotkanie samorządowców Województwa Mazowieckiego w Mszczonowie;  

 15.04.2016 r. – Zebranie sołeckie w Wiązownie Gminnej;  

 15.04.2016 r. – Zebranie mieszkańców Osiedla Parkowego; 

 18-19.04.2016 r. – XXX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP w Warszawie; 
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 19.04.2016 r. – Spotkanie samorządowców gminnych z Wojewodą Mazowieckim;  

 20.04.2016 r. – Negocjacje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; 

 21.04.2016 r. – Warsztaty diagnostyczne programu rewitalizacji; 

 22.04.2016 r. – Spotkanie wspólnoty gruntowej Glinianka; 

 23.04.2016 r. – II Eko Piknik w Zakręcie; 

 26.04.2016 r. – Samorządowe sadzenie lasu "Zielonym do góry" w Otwocku. 

                                                                                               

 
 

 

 

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 


