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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 25.10.2016 r. 

WS.0057.13.2016.EC 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 27.09.2016 r. do 25.10.2016 r.  

1. Wydane zarządzenia (18): 

 Zarządzenie Nr 134.335.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27.09.2016 r. w sprawie powołania Komisji 

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zadania pn.: „Przebudowa drogi ulica Cisowa w Zakręcie-projekt i wykonawstwo”; 

 Zarządzenie Nr 135.336.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30.09.2016 r. w sprawie 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 136.337.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 03.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia 

„Regulaminu pracy komisji przetargowej” w Urzędzie Gminy; 

 Zarządzenie Nr 137.338.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 04.10.2016 r. w sprawie nadania tytułów 

„Zasłużony dla Gminy Wiązowna” osobom fizycznym, które wywarły znaczący wpływ na rozwój gminy; 

 Zarządzenie Nr 138.339.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 05.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru 

kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna oraz powołania Komisji Wyborczej ds. wyboru 

Rady Seniorów Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 139.340.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 05.10.2016 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego na terenie gminy 

Wiązowna na lata 2017-2020; 

 Zarządzenie Nr 140.341.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 05.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zadania pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do 

maksymalnej wysokości 5.000.000,00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez 

dodatkowych prowizji i opłat”; 

 Zarządzenie Nr 141.342.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 05.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 270831W ul. Jeździecka”; 

 Zarządzenie Nr 142.343.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 05.10.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 

89.101.2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Dołącz do nas i zostań 12 000 

mieszkańcem gminy Wiązowna”; 

 Zarządzenie Nr 143.344.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia 

instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 144.345.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zadania pn.: „Oświetlenie ul. Równej W miejscowości Majdan”; 

 Zarządzenie Nr 145.346.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zadania pn.: „Przebudowa drogi ulica Cisowa w Zakręcie - projekt i wykonawstwo”; 

 Zarządzenie Nr 146.347.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zadania pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”; 

 Zarządzenie Nr 147.348.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 14.10.2016 r. w sprawie 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 148.349.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 17.10.2016 r. w sprawie powołania 

koordynatora ds. strategicznych inwestycji drogowych w gminie Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 149.350.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 17.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki 

szkoleniowej pracowników Urzędu Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 150.351.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 18.10.2016 r. w sprawie powołania Stałej 

Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych i pozostałych 

środków trwałych będących w ewidencji Urzędu Gminy Wiązowna i w jednostkach organizacyjnych Gminy 

Wiązowna; 
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 Zarządzenie Nr 151.352.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 18.10.2016 r. w sprawie powołania Stałej 

Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia oceny przydatności środków trwałych i pozostałych środków 

trwałych będących w użytkowaniu Urzędu Gminy Wiązowna; 

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; 

 Złożono wniosek do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”. Możliwość uzyskania 

dofinansowania na doposażenie komputerowe z osprzętem w kwocie 10 000,00 zł.;  

 27.09.2016 r. – przekazano pomoc rzeczową dla Powiatu Otwockiego w postaci dokumentacji projektowej dla 

budowy drogi powiatowej 2703W w Boryszewie (odcinek ok. 1 km wraz z częścią miejscowości Góraszka); 

 27.09.2016 r. – zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Wiązowna a Województwem Mazowieckim 

dotyczącym udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa w postaci zakupu materiałów drogowych 

przeznaczonych na budowę chodnika na odcinku o długości ok. 2 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 (ul. 

Boryszewska w Wiązownie i ul. Żurawia w Stefanówce);  

 29.09.2016 r. – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku wykonał modernizację ul. Radosnej w Pęclinie na 

odcinku brakujących 160 mb nawierzchni wraz z pętlą autobusową w rejonie Przedszkola Gminnego  

w Pęclinie; Gmina przekazała pomoc rzeczową w postaci zakupu masy asfaltowej; 

 29.09.2016 r. – unieważniono przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi ulica Cisowa w Zakręcie – 

projekt i wykonawstwo” z powodu braku ofert; 

 29.09.2016 r. – odebrano roboty dotyczące wykonania utwardzenia nawierzchni drogi wewnętrznej, 

technologią „Makadam” w miejscowości Wiązowna, dojazd do boiska „ADVIT”. Zadanie zrealizowano ze 

środków z funduszu sołeckiego Wiązowna Kościelna na 2016 r.;   

 03.10.2016 r. – zakończono budowę chodnika w ul. Wrzosowej w Gliniance; 

 06.10.2016 r. – otrzymano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącą zadania pn. 

„Budowa sieci wodociągowej w Izabeli dz. nr 83/15”; 

 Podpisano umowy: 

 28.09.2016 r. – na terminale płatnicze w Urzędzie Gminy Wiązowna; 

 05.10.2016 r. – w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn. „Bezpieczne drogi do szkół  

w Gminie Wiązowna” w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań 

Razem Bezpiecznej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”; 

 11.10.2016 r. – na budowę II etapu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W, ul. 

Mazowieckiej w Malcanowie na odcinku 166 mb w kierunku Dziechcińca; 

 13.10.2016 r. – na wykonanie oznakowania dróg powiatowych w pobliżu szkół – ul. Szkolnej  

w Zakręcie oraz ul. Kościelnej w Wiązownie w ramach projektu, który uzyskał dofinansowanie tj. 

„Bezpieczne drogi do szkół w Gminie Wiązowna”; 

 18.10.2016 r. – na realizację dostaw materiałów drogowych (krawężniki, obrzeża, płyty EKO) na 

budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 w ramach pomocy rzeczowej Gminy Wiązowna 

dla województwa mazowieckiego;  

 19.10.2016 r. – na realizację usług związanych z prowadzeniem zajęć profilaktycznych o tematyce 

bezpieczeństwa w świetlicach środowiskowych w Wiązownie, Zakręcie oraz Malcanowie. Projekt 

realizowany jest w ramach zadania „Bezpieczne drogi do szkół w Gminie Wiązowna”; 

 Ogłoszono przetarg: 

 04.10.2016 r. – nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 270831W ul. Jeździecka”; 

 05.10.2016 r. – nieograniczony pn. „Oświetlenie ul. Równej w miejscowości Majdan”; 

 05.10.2016 r. – ponowne ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi ulica Cisowa  

w Zakręcie”; 

  06.10.2016 r. – nieograniczony pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”; 

 10.10.2016 r. – złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą 

na lepszy klimat” realizowanego w partnerstwie wraz z Miastem Józefów, Gminą Celestynów oraz Gminą 

Karczew – Liderem projektu; 

 10.10.2016 r. – ogłoszono nabór na członków Komitetu Rewitalizacji. Podjęto prace nad przygotowaniem 

treści GPR. Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie w zakresie wydłużenia terminu opracowania 

programu ze względu na konieczność zachowania terminów wynikających z ustawy o rewitalizacji; 

 Uzgodniono projekt przebudowy przepustu na ul. Dworkowej w Wiązownie Kościelnej; 

 Rozpoczęto konserwacje rowów G i G-2 w Gliniance (rowy gminne), łącznie 2,5 km; 

 Rozpoczęto roboty na rowach przez spółki wodne z dotacji gminnej w miejscowościach: Majdan, Izabela; 

 Zorganizowano przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych tj. dz. 511 Duchnów – zakończony wynikiem 

negatywnym (brak wadium), dz. 449 Wiązowna Kościelna – wynik negatywny (brak wadium), dz. 450 

Wiązowna Kościelna – sprzedana za cenę 8600 zł, dz. 451 i dz. 452 sprzedana za cenę 10050 zł.; 
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 Otrzymano dofinansowanie na zorganizowanie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Wiązowna; dofinansowanie otrzymano w formie dotacji w wysokości 14.940,00 zł, co stanowi 90% kosztu 

kwalifikowanego; 

 Otrzymano decyzję o przyznaniu dotacji z Ministerstwa Rozwoju Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 

funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"; 

 Otrzymano nagrodę Sportowa Gmina Roku 2016. Uroczysty odbiór nagrody odbędzie podczas uroczystej gali 

15 listopada 2016 r.; 

 Trwają prace projektowe dla ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie, uzyskiwane są kolejne opinie  

i uzgodnienia w związku z rozszerzonym zakresem opracowania. Przygotowywany jest nowy wniosek do 

Starosty Otwockiego o wydanie decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej); 

 Trwają roboty budowlane związane z budową świetlicy w Izabeli – wykonano: fundamenty, instalacje 

sanitarne podposadzkowe, ściany zewnętrzne i działowe, instalacje zewnętrzne gazowe, wodociągowe, elektro-

energetyczne – termin zakończenia zadania do 30.06.2017 roku;  

 14.10.2016 r. – otrzymano pozwolenie na budowę dotyczącą realizacji zadania pn. „Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Duchnów ul. Dłuska”; 

 18.10.2016 r. – dokonano protokolarnego odbioru budynku gospodarczego w ramach realizacji zadania  

pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny – Etap III”; 

 10.10.2016 r. – złożono wnioski do Starostwa Otwockiego o pozwolenie na budowę świetlicy wiejskiej  

w Pęclinie, Kopkach i Majdanie; 

 19.10.2016 r. – rozpoczęto modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Granicznej w Rzakcie  

i Czarnówce; 

 21.10.2016 r. – odebrano roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie  

ul. Werbeny i ul. Puchacza”; 

 25.10.2016 r. – podpisano akt zamiany nieruchomości działki nr 41/10, 215/23, 216/23, 217/23, 218/23 obręb 

Wiązowna Kościelna na działkę nr 538 Wiązowna Kościelna i akt darowizny działki 494/4 obręb Wiązowna 

Kościelna (tzw. „Konowroczczyzna”); 

 Złożono wnioski do Starosty Otwockiego o wydanie zaświadczenia na wykonanie robót budowlanych 

realizowanych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna ul. Nadrzeczna 

– odcinek II” (07.10.2016 r.) i „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Nadrzeczna – 

odcinek I” (12.10.2016 r.) 

 Zamontowano 68 tablic informacyjnych na koszach na śmieci na terenie Gminy Wiązowna; 

 Zamontowano19 tablic z nazwami ulic w Zakręcie; 

 Dokonano remontu dróg przez firmę SAS-TRANS – POL w: Rzakcie (ul. Graniczna i ul. Górska), Gliniance 

(ul. Podzamcze, ul. Wrzosowa), Dziechcińcu (ul. Źródlana, droga nr 270830W), Wiązownie-Stefanówce (ul. 

Klonowa), Porębach (drogi dz. nr 94, 337, 362, 401, 403). 

 

3. Ważne spotkania i wydarzenia: 

 28.09.2016 r. – Spotkanie podsumowujące VII Bieg Siedleckiego Jacka i Grand Prix Traktu Brzeskiego  

w Siedlcach; 

 28.09.2016 r. – Zebranie mieszkańców Osiedla Emów; 

 28.09-01.10.2016 r. – Przyjazd delegacji łotewskiej; 

 29.09.2016 r. – XII Posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;  

 29.09.2016 r. – II Konferencja pt. "Promocja Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-

gospodarczego i aktywizacji rynku pracy powiatu otwockiego" w Otwocku; 

 30.09.2016 r. – Podpisanie porozumienia o współpracy z Rundale na Łotwie; 

 30.09.2016 r. – Wielka Gala "Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki 2016" – odbiór statuetki „Orły Polskiego 

Samorządu” i tytułu Mazowiecka Gmina Roku 2016; 

 04.10.2016 r. – Spotkanie dotyczące roli i zadań samorządów w projektowanych zmianach w systemie oświaty 

na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 

 05.10.2016 r. – Spotkanie z nauczycielami wychowania fizycznego w sprawie zaopiniowania ”Strategii 

Rozwoju Sportu Gminy Wiązowna”; 

 06.10.2016 r. – Konwent Wójtów i Burmistrza Obszarów Wiejskich Powiatu Otwockiego w Celestynowie; 

 06.10.2016 r. – spotkanie informacyjne Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura dla mieszkańców dotyczące 

możliwości pozyskania środków finansowych na realizacje projektów; 

 07.10.2016 r. – konferencja dotycząca Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami; 

 10.10.2016 r. – XXX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Wiązowna; 

 12.10.2016 r. – uroczystość w Izbie Regionalnej w Gliniance z okazji otrzymania przez Koło Gospodyń 

Wiejskich nagrody „Tradycja smaku, tradycyjna potrawa regionalna” – Sójka Gliniecka zajęła II miejsce; 

 14.10.2016 r. – Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej; 

 16.10.2016 r. – premiera spektaklu „Skrzypek na dachu” w Domu Kultury "Nad Świdrem" w Woli 

Karczewskiej; 
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 20.10.2016 r. – spotkanie władz gminy i Powiatu Otwockiego w sprawie budowy drogi ekspresowej S17 

Warszawa (węzeł Zakręt) – Garwolin, UG Wiązowna; 

 20.10.2016 r. – posiedzenie Gminnej Rady Seniorów z przedstawicielami ośrodków zdrowia w Wiązownie; 

 21.10.2016 r. – spotkanie w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej; 

 21.10-22.10.2016 r. – protest przeciwko uciążliwościom związanym z funkcjonowaniem zakładu Lekaro  

i AMEST Otwock; 

 21.10.2016 r. – uroczystość w Izbie Regionalnej w Gliniance z okazji Dnia Kobiet Wiejskich; 

 24.10.2016 r. – negocjacje Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z konsorcjum firm WARBUD S.A., WARBUD 

PPP6 Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., Siemens Finance Sp. z o.o.; 

 24.10.2016 r. – spotkanie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie w sprawie omówienia zasad 

współpracy w zakresie funkcjonowania transportu organizowanego przez ZTM na terenie gmin 

podwarszawskich w 2017 roku; 

 25. 10.2016 r. – negocjacje Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z firmą Cofely Services Sp. z o.o. 

 

 

                                                                                                      

                                                                                    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                                                                                                                             
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Bank Spółdzielczy w Otwocku  

Nr konta: 54800100052003 002005920005 


