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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 28.06.2016 r. 

WS.0057.10.2016.EC 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 31.05.2016 r. do 28.06.2016 r. 

1. Wydane zarządzenia: (16 zarządzeń) 

 Zarządzenie Nr 73.274.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 25 maja 2016 roku 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 74.275.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2016 roku ws. zatwierdzenia 

zarządzenia Nr 11/2016 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w sprawie 

wprowadzenia „Regulaminu organizacyjnego Zakładu” oraz schematu organizacyjnego Zakładu; 

 Zarządzenie Nr 75.276.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2016 roku ws. zmiany 

zarządzenia nr 128.140.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora ds. 

funduszu sołeckiego; 

 Zarządzenie Nr 76.277.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 3 czerwca 2016 roku ws. ogłoszenia 

wykazu dla nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wiązowna, przeznaczonej do 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym; 

 Zarządzenie Nr 77.278.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 3 czerwca 2016 roku ws. powołania 

Zespołu do spraw opracowania Wieloletniego Programu współpracy Gminy Wiązowna 

z organizacjami pozarządowymi; 

 Zarządzenie Nr 78.279.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 czerwca 2016 roku ws. powołania 

komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na najlepszy scenariusz zajęć wakacyjnych 

„Wakacje blisko domu”; 

 Zarządzenie Nr 79.280.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 9 czerwca 2016 roku ws. powierzenia 

pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance ul. 

Napoleońska; 

 Zarządzenie Nr 80.281.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 9 czerwca 2016 roku ws. powołania 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko 

pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna (oferta nr 8); 

 Zarządzenie Nr 81.282.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 10 czerwca 2016 roku 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 82.283.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 13 czerwca 2016 roku ws. 

wprowadzenia instrukcji ewakuacji Urzędu Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 83.284.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 15 czerwca 2016 roku ws. zmian 

w Uchwale Nr 156.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2016- 2029, z późn. zm.; 

 Zarządzenie Nr 84.285.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 15 czerwca 2016 roku ws. powołania 

Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn: „Budowa oświetlenia ul. Projektowanej 

i Spokojnej w Wiązownie Kościelnej”; 

 Zarządzenie Nr 85.286.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 20 czerwca 2016 roku ws. 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Wiązowna 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

w Gminie Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 86.287.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 20 czerwca 2016 roku ws. zmiany 

Zarządzenia Nr 68.269.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Wiązowna 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Wiązowna 
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 Zarządzenie Nr 89.290.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 23 czerwca 2016 roku ws. podania do 

publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia; 

 Zarządzenie Nr 90.291.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 23 czerwca 2016 roku ws. powołania 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko 

pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna (oferta nr 8). 

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; 

 Podpisano umowy: 

 03.06.2016 r. – z dostawcą na zakup i dostawę kruszywa łamanego na modernizację drogi 

powiatowej nr 2712W we wsi Kruszówiec za kwotę 10.000,00 zł; 

 06.06.2016 r. – z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego 

na „Modernizację drogi powiatowej nr 2708W we wsi Pęclin-pomoc rzeczowa”; 

 15.06.2016 r. – z projektantem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla 

budowy targowiska na dz. nr ew. 195 obr. Wiązowna Gminna; 

 16.06.2016 r. – z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji na: remont i modernizację dróg w 11 

sołectwach na terenie gminy i w 13 lokalizacjach; modernizację ul. Sportowej – dojazd do 

boiska ADVIT; utwardzenie nawierzchni ul. Świderskiej i ul. Krętej na Osiedlu Emów. 

Zadania są realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok; 

 17.06.2016 r. – z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Gminy Wiązowna”; 

 o dofinansowanie na Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiązowna pomiędzy 

Gminą a Urzędem Marszałkowskim; 

 inicjatyw lokalnych dotyczących: przebudowy ul. Cisowej w Zakręcie – projekt 

i przebudowa (zadeklarowany wkład mieszkańców Zakrętu 50 200,00 zł); 

wykonania projektu oświetlenia ulicznego w ul. Słonecznej w Zakręcie (zadeklarowany 

wkład mieszkańców Zakrętu – 2.000,00 zł );               

 o pomocy finansowej, przekazano Powiatowi Otwockiemu pomoc w kwocie 150 000,00zł 

w celu wykonania nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2711W (Glinianka-Rzakta);  

 na sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wiązowna oraz wykonania 

badań monitorujących na rekultywowanym składowisku w Kącku; 

 na wykonanie inwestycji w ramach zadań: 

 „Budowa sieci wodociągowej w Rzakcie ul. Popławska”, 

 „Budowa sieci wodociągowej w Czarnówce i Rzakcie”, 

 „Budowa sieci wodociągowej w Rzakcie ul. Mazowiecka”, 

 „Modernizacja SUW w Rzakcie”, 

 „Budowa sieci wodociągowej w Izabeli ul. Dębów”; 

 03.06.2016 r. – uzyskano zaświadczenia o niewnoszeniu sprzeciwu 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;  

 08.06.2016 r. – uzgodniono przebieg przyłączy wodociągowych z mieszkańcami Zakrętu; 

 Udzielono pomocy Spółce Wodnej Wiązowna Kościelna w przygotowaniu kosztorysu i innej 

dokumentacji w sprawie robót na rowie R – 38 w Wiązownie; 

 17.06.2016 r. – zgłoszono zakończenie robót budowlanych dotyczących przebudowy boiska 

treningowego Klubu Sportowego ADVIT w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa 

infrastruktury sportowej w Wiązownie”; 

 Gmina Wiązowna rozpoczęła negocjacje w ramach zawarcia partnerstwa pomiędzy Gminą 

Karczew (będącą Liderem projektu), Gminą Celestynów i Miastem Józefów na wspólną realizację 

projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat - na terenie Gminy Wiązowna”, 

(działanie 4.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego), 

w ramach, którego możliwe będzie dofinansowanie dla mieszkańców z terenu Gminy Wiązowna 
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zakupu wraz z montażem kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych. Zebrano ok. 200 

deklaracji przystąpienia do projektu; 

 Ogłoszono konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji 

oraz zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Wiązowna; 

 Wykonano 5 dokumentacji programów funkcjonalno-użytkowych do dalszych negocjacji w ramach 

prowadzonego postępowania, w trybie dialogu konkurencyjnego dla „Systemowej modernizacji 

obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego”. Programy dotyczą obiektów: Szkoły Podstawowej w Gliniance, 

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

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

w Woli Duckiej; 

 Kontynuowana jest budowa szkoły w Malcanowie. Odbyły się trzy kolejne narady koordynacyjne 

na budowie. Sanepid oraz Państwowa Straż Pożarna w Otwocku przeprowadziły kontrolę II etapu 

budowy. Kontrola zakończyła się pozytywnie; 

 Przygotowano dwa wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy w trybie 

bezprzetargowym; 

 Przeprowadzono konkurs na najlepszy scenariusz zajęć wakacyjnych ,,Wakacje blisko domu”. 

Wybrane scenariusze przekazano do szkół do realizacji podczas wakacji;  

 Wydano 232 decyzje ws. realizacji „Programu 500+”; 

 Od kwietnia br. realizowane są prace społecznie użyteczne w oparciu o umowę pomiędzy Gminą 

Wiązowna i Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku - 10 bezrobotnych mieszkańców gminy 

wykonuje prace porządkowe, pomocnicze w jednostkach organizacyjnych gminy; 

 Złożono wniosek w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka 

z ubóstwem. Wniosek został złożony w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Krokus-Wiązowna”, 

wyłonionym w wyniku naboru na partnera. Zakres działań w projekcie – aktywizacja społeczno-

zawodowa osób bezrobotnych. 

 

3. Ważne spotkania i wydarzenia: 

 

 31.05.2016 r. – Dzień Działacza Kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie; 

 31.05.2016 r. – Występ artystyczny „Z repertuaru Wojciecha Machnickiego” w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Wiązownie z okazji Dnia Działacza Kultury; 

 02-03.06.2016 r. – Krajowy Kongres Forów Sekretarzy; 

 02.06.2016 r. – Negocjacje dotyczące zawarcia partnerstwa z Gminą Karczew, Gminą Celestynów 

i Miastem Józefów dotyczące wspólnej realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na 

lepszy klimat - na terenie Gminy Wiązowna”; 

 02-06.06.2016 r. – Wizyta artystów z Tajlandii w Gminie Wiązowna, tajski plener malarski w Woli 

Karczewskiej, wernisaż prac artystów z Tajlandii; 

 02.06.2016 r. – Regionalny Finał XXII Edycji Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych 

w Szkole Podstawowej w Gliniance; 

 02.06.2016 r. – Wizytacja komisji konkursowej obiektów zgłoszonych w konkursie "Modernizacja 

Roku"; 

 02.06.2016 r. – Posiedzenie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Wiązowna; 

 03.06.2016 r. – Konwent Wójtów i Burmistrza w Gminie Sobienie-Jeziory; 

 03.06.2016 r. – II Piknik Rodzinny w Klubie Sportowym Zakręt;  

 04.06.2016 r. – IV Turniej w ramach cyklu Grand Prix Mazowsza w warcabach w Zespole Szkolno-

Gimnazjalnym w Wiązownie; 

 04.06.2016 r. – „Noc Bibliotek” w Gminnej Bibliotece w Wiązownie i w filii w Duchnowie; 

 04.06.2016 r. – Uroczystość 10-lecia Gminnego Klubu Tenisa Stołowego Wiązowna; 

 04.06.2016 r. – Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Gliniance; 

 04.06.2016 r. – XXI rocznica powstania Bractwa Strzelców Kurkowych "Lechity"; 

 05.06.2016 r. – Bieg 10K Wiązowna Trail; 

 05.06.2016 r. – Festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej w Woli Karczewskiej; 

 07.06.2016 r. – Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków w Przedszkolu w Pęclinie; 
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 07.06.2016 r. – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Natura i Kultura"; 

 09.06.2016 r. – IV Powiatowy Turniej Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w Otwocku; 

 10.06.2016 r. – Nadzwyczajne ogólne zebranie członków Spółki Wspólnoty Gruntowej Glinianka; 

 10.06.2016 r. – Zebranie sołeckie w Majdanie ws. zmiany funduszu sołeckiego na 2016 r.; 

 11.06.2016 r. – Sportowe Mistrzostwa Gminy Wiązowna w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 

w Zakręcie; 

 11.06.2016 r. – Gminny Dzień Strażaka;  

 11.06.2016 r. – Premiera spektaklu Wiązowskiego Teatru Muzycznego "Czego nie widać"; 

 12.06.2016 r. – IX Piknik Integracyjny "Wspólne Więzi 2016"; 

 15.06.2016 r. – III Sesja Naukowa "Ciekawe miejsca w naszej gminie" w Zespole Szkolno-

Gimnazjalnym w Wiązownie;  

 16.06.2016 r. – Turniej Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w Woli Karczewskiej;  

 17.06.2016 r. – Piknik "Bezpieczne wakacje"; spotkanie świetlic środowiskowych w Radiówku; 

 17.06.2016 r. – Piknik Rodzinny pt: "Jadą wozy kolorowe" w Przedszkolu w Pęclinie; 

 17.06.2016 r. – V Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna, uroczystość wręczania nagród Wójta 

„Złote Wiązy”; 

 18.06.2016 r. – Piknik „WiązLove”, I Wiązowski Jarmark Artystów, Rękodzielników i Zdrowej 

Żywności w Wiązownie; 

 18.06.2016 r. – Bal Gimnazjalny w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie; 

 21.06.2016 r. – Delegacja urzędników z Ministerstwa Spraw Cywilnych Chińskiej Republiki 

Ludowej, prowincji Pekin, Jilin i Qinghai, przedstawicieli Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej; 

 21.06.2016 r. – Bal Gimnazjalny w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II 

w Gliniance; 

 22.06.2016 r. – Konferencja pn. „Promocja Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno – 

gospodarczego i aktywizacji rynku pracy powiatu otwockiego”; 

 23.06.2016 r. – Zebranie sołeckie w Zakręcie;  

 22-24.06.2016 r. – Zakończenia roku szkolnego w jednostkach oświatowych Gminy Wiązowna; 

 24.06.2016 r. – Piknik „Otwarcie lata na Letniskowej” w Pęclinie;  

 25.06.2016 r. – Piknik Rodzinny "Bezpieczne Wakacje" w Woli Duckiej; 

 25.06.2016 r. – Piknik Rodzinny w Majdanie; 

 25-26.06.2016 r. – Powiatowy Festiwal Kultury w Otwocku; stoisko promocyjne Gminy 

Wiązowna. 

 
 

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 


