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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 31.05.2016 r. 

WS.0057.9.2016.EC 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 26.04.2016 r. do 31.05.2016 r. 

1. Wydane zarządzenia: 

 Zarządzenie Nr 56.257.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2016 roku ws. powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zadania pn: „Zakup i dostawa materiałów na modernizację dróg powiatowych nr 2701W 

Majdan-Izabela i 2713W Wola Ducka-Wola Karczewska”; 

 Zarządzenie Nr 57.258.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2016 roku ws. zmiany Zarządzenia Nr 

65.77.2015 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie ustalenia poziomu istotności dla przychodów, kosztów, 

należności i zobowiązań, zmian funduszu, po przekroczeniu, którego jednostka samorządu terytorialnego 

dokonuje wzajemnych wyłączeń przy sporządzeniu sprawozdania finansowego; 

 Zarządzenie Nr 58.259.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 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 59.260.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2016 roku ws. przeprowadzenia 

konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej w granicach dz. nr 

389 w miejscowości Duchnów; 

 Zarządzenie Nr 60.261.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 2 maja 2016 roku ws. wprowadzenia Regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 61.262.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 2 maja 2016 roku ws. powołania Komisji 

Konkursowej do przeprowadzenia naborów i wyłonienia kandydatów na cztery wolne stanowiska pracy 

w Urzędzie Gminy Wiązowna (oferta od nr 4 do nr 7); 

 Zarządzenie Nr 62.263.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 4 maja 2016 roku ws. ustanowienia tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Wiązowna”; 

 Zarządzenie Nr 63.264.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 4 maja 2016 roku ws. zmiany zarządzenia nr 

156.171.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia: Procedury tworzenia i aktualizacji kart 

usług, Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, Procedury realizacji usług 

administracyjnych, Systemu monitorowania usług publicznych, Procedury konsultacji społecznych, Procedury 

monitorowania decyzji administracyjnych uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Procedury 

monitorowania decyzji administracyjnych wydanych po upływie terminów określonych w ustawie Kodeks 

postępowania administracyjnego; 

 Zarządzenie Nr 64.265.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 5 maja 2016 roku ws. zmiany Zarządzenia nr 

74.86.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 13 maja 2015r. w sprawie powołania przy Wójcie Gminy Wiązowna 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

 Zarządzenie Nr 65.266.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2016 roku ws. ustalenia zasad 

wynagradzania dyrektorów Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie i Biblioteki Publicznej Gminy 

Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 66.267.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2016 roku ws. powołania Komisji 

Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą; 

 Zarządzenie Nr 67.268.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 13 maja 2016 roku ws. zmiany Zarządzenia nr 

31.43.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiązownie; 

 Zarządzenie Nr 68.269.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 16 maja 2016 roku ws. przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 69.270.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 16 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 70.271.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 18 maja 2016 roku ws. powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zadania pn: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2708W we wsi Pęclin-pomoc rzeczowa”; 

 Zarządzenie Nr 71.272.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 23 maja 2016 roku ws. zmiany Zarządzenia nr 

70.271.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

zadania pn: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2708W we wsi Pęclin - pomoc rzeczowa”; 
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 Zarządzenie Nr 72.273.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 23 maja 2016 roku ws. powierzenia obowiązków 

dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie ul. Kościelna 41. 

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 na wykonanie inwestycji w ramach zadań: 

 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Nizinnej w Duchnowie”; 

 „Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie dz. 929/6”. 

 27.04.2016 r. – zawarto umowę z Powiatem Otwockim o udzieleniu dotacji celowej w kwocie: 

  80.000 zł na modernizację drogi powiatowej nr 2713W w Woli Duckiej i Woli Karczewskiej; 

 160.000 zł na modernizację drogi powiatowej nr 2701W w Majdanie i Izabeli; 

 27.04.2016 r. zawarto umowę z Powiatem Otwockim o udzieleniu pomocy rzeczowej w postaci zakupu 

materiałów drogowych do kwoty: 

 400.000 zł na modernizację drogi powiatowej nr 2713W w Woli Duckiej i Woli Karczewskiej; 

 448.000 zł na modernizację drogi powiatowej nr 2701W w Majdanie i Izabeli. 

 29.04.2016 r. – ogłoszono konkurs architektoniczny na zagospodarowanie terenu wokół przyszłego 

Duchnowskiego Domu Kultury; 

 05.05.2016 r. – podpisano umowę na projektowanie budowy drogi powiatowej nr 2703W w Boryszewie – 

realizowanej w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego; 

 11.05.2016 r. – podpisano umowę na wykonanie części dokumentacji konkursowej dla Duchnowskiego Domu 

Kultury; 

 13.05.2016 r. – wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie sieci wodociągowej w ramach zadania pn. 

„Budowa sieci wodociągowej w Zakręcie (centrum) „, przewidywany termin rozpoczęcia robót – 06.06.2016 r.; 

 16.05.2016 r. – rozstrzygnięto 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; 

 16.05.2016 r. – wprowadzono dodatkowy 1 kurs linii 720 do Pęclina w dzień powszedni i święta; 

 17.05.2016 r. – uzyskano opinię Marszałka Województwa Mazowieckiego o celowości realizacji zadania 

budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Malcanowie; 

 18.05.2016 r. – podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę boiska treningowego „KS ADVIT” 

usytuowanego na dz. nr ew. 156/1 obr. Wiązowna Kościelna, gm. Wiązowna w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Wiązownie;              

 19.05.2016 r. – złożono wniosek do Starosty Otwockiego o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu 

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

zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w Emowie”; 

 Naprawiono kruszywem następujące ulice: 

 ul. Sarnią w Wiązownie; 

 ul. Trakt Napoleoński w Kopkach; 

 ul. Kwiatów Polskich w Wiązownie; 

 ul. Dłuską w Duchnowie; 

 ul. Słoneczną w Majdanie; 

 ul. Miłego Dnia w Izabeli; 

 ul. Majową w Dziechcińcu; 

 ul. Rutki w Woli Karczewskiej; 

 ul. Polną od ul. Boryszewskiej; 

 ul. Letniskową w Pęclinie. 

 Naprawiono masą na zimno: 

 zjazd do Poczty w Wiązownie; 

 ul. Radosną w Lipowie; 

 ul. Trakt Napoleoński w Gliniance. 

 Podpisano umowy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Wiązownie, Gliniance i Malcanowie ws. renowacji 

remiz; 

 20.05.2016 r. – zakończono roboty budowlane realizowane w ramach zadania budowa sieci wodociągowej 

w Duchnowie dz. 929/6; 

 25.05.2016 r. – złożono wnioski o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego w ramach zadania pn. 

 „Budowa sieci wodociągowej w Izabeli ul. Dębów”; 

 „Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie ul. Nizinna”. 

 Przygotowano nową galerię na skwerze, poświęconą generałowi Stefanowi Grotowi-Roweckiemu i miejscom 

pamięci poświęconym żołnierzom Armii Krajowej; 

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

placu budowy; 
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 20.05.2016 r. – złożono wniosek o dofinansowanie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej 

w Malcanowie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szacunkowa wartość wniosku wynosi ponad 4 mln. zł; 

 24.05.2016 r. – przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszarów zdegradowanych i rewitalizacji w ramach zadania opracowania Programu Rewitalizacji. 

 24.05.2016 r. – złożono wniosek o dofinansowanie w ramach osi 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 pn. Bezpieczna Wiązowna – czyli podniesienie potencjału OSP 

Glinianka i Malcanów poprzez zakup specjalistycznych samochodów wraz z wyposażeniem 

przeciwpowodziowym. Szacunkowa wartość wniosku wynosi ponad 420 tys. zł.; 

 25.05.2016 r. – otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. że 

w związku ze złożonym przez Gminę Wiązowna wnioskiem – Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą 

Nr 745/152/16 z dnia 17 maja 2016 r. przyznał Gminie Wiązowna dotację w wysokości 30.000,00 zł ze środków 

związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Graniczna w Rzakcie i Czarnówce”; 

 Otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, że w wyniku rozpatrzenia 

wniosku o wpisanie do „Bazy Sportu” – Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie przyjętej Uchwały 

przyznał Gminie Wiązowna dotację na budowę hali sportowej w Malcanowie w kwocie 1.013.000,00 zł (na 

2016 r. - 700.000,00 zł, na 2017r. - 313.000,00 zł). W maju br. został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu 

i Turystyki; 

 Wykonano siłownię plenerową przy świetlicy w Boryszewie; realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego 

sołectwa Boryszew na 2016 r.; 

 Przekazano Powiatowi Otwockiemu pomoc finansową w kwocie 30 tys. zł w celu kontynuowania budowy 

chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2709 w Czarnówce; 

 Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie 

konkursu ekologicznego; 

 Do dnia 30.05.2016 r. wpłynęło 1 011 wniosków w ramach „Programu 500+”, zrealizowano wypłaty na łączną 

kwotę 968 544,30 złotych; 

 Dokonano otwarcia ofert w przetargu na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

gminy Wiązowna”. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę P.P.H.U. Lekaro Jolanta Zagórska 

z siedzibą w Woli Duckiej 70A, 05-408 Glinianka; 

 Przygotowano wytyczne do organizacji roku szkolnego 2016/2017; 

 Przygotowano akcję ,,Wakacje Blisko Domu”. 

 

3. Ważne spotkania i wydarzenia: 

 28.04.2016 r. – uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 23 parom małżeńskim 

z Gminy Wiązowna; 

 29.04.2016 r. – spotkanie z przedstawicielami samorządów powiatu otwockiego w sprawie przygotowania planu 

transportowego; 

 03.05.2016 r. – Gminne Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gliniance; 

 03.05.2016 r. – XX-lecie erygowania parafii p.w. Św. Pawła Apostoła w Zakręcie; 

 07.05.2016 r. – zebranie Zarządu Gminnego OSP; 

 07.05.2016 r. – otwarcie siłowni plenerowej w Boryszewie; 

 09.05.2016 r. – uroczystość odsłonięcia popiersia generała Stefana Grota-Roweckiego; 

 10.05.2016 r. – I Gminna Spartakiada Sportowa dla klas 0-3 w Gliniance; 

 10-12.05.2016 r. – wyjazd na Łotwę w ramach podjęcia współpracy na płaszczyźnie kultury, edukacji 

i samorządu; 

 14.05.2016 r. – uroczystość na „Zrzutowisku Pierzyna” w Malcanowie; 

 14.05.2016 r. – Noc Muzeów w Izbie Regionalnej w Gliniance; 

 16.05.2016 r. – Sportowe Mistrzostwa Gminy Wiązowna w Gliniance; 

 17.05.2016 r. – Narada Sołtysów i Przewodniczących Osiedli w Urzędzie Gminy Wiązowna; 

 18.05. 2016 r. – Szkolenie pn. „Wsparcie instytucjonalne gmin Województwa Mazowieckiego w procesie 

planowania przestrzennego”; 

 20.05.2016 r. – posiedzenie Gminnej Rady Seniorów; 

 24.05.2016 r. – uroczystość wręczenia wyróżnienia dla Wójta Gminy Wiązowna w rankingu „Perły Samorządu” 

organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna; 

 25.05.2016 r. – uroczyste obchody Powiatowego Dnia Strażaka w Otwocku;  

 28.05.2016 r. – otwarcie placu zabaw w Zakręcie; 

 31.05.2016 r. – uroczystość z okazji Dnia Pracownika Kultury w Gminnym Ośrodku Kultury i w Bibliotece 

Publicznej w Wiązownie.  

                                                                                             Janusz Budny 

                                                                                             Wójt Gminy Wiązowna 
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