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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 31.01.2017 r. 

WS.0057.1.2017.EC 

 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 20.12.2016 r. do 31.01.2017 r. 

 

1. Wydane zarządzenia (20): 

 Zarządzenie nr 181.382.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 roku ws. 

zatwierdzenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w Gminie Wiązowna; 

 Zarządzenie nr 182.383.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 roku ws. powołania 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko 

pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna (oferta nr 11.2016); 

 Zarządzenie nr 183.384.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 roku ws. organizacji 

37.Półmaratonu Wiązowskiego; 

 Zarządzenie nr 184.385.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2016 roku ws. zmian  

w uchwale nr 157.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015 r. – uchwała 

budżetowa Gminy Wiązowna na 2016 rok; 

 Zarządzenie nr 185.386.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2016 roku ws. ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wiązowna w 2017 roku  

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 Zarządzenie nr 186.387.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 23 grudnia 2016 roku ws. zmian  

w uchwale nr 157.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015 r. – uchwała 

budżetowa Gminy Wiązowna na 2016 rok; 

 Zarządzenie nr 187.388.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 grudnia 2016 roku ws. ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiązowna w 2017 roku,  

w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz 

upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 Zarządzenie nr 188.389.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 grudnia 2016 roku ws. 
zatwierdzenia Regulaminu budowy i korzystania z systemu informacji przestrzennej w Urzędzie 

Gminy Wiązowna w oparciu o program QGIS; 

 Zarządzenie nr 189.390.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 grudnia 2016 roku ws.  
centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Wiązowna oraz jej jednostek 

organizacyjnych; 

 Zarządzenie nr 190.391.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 grudnia 2016 roku ws. zmian  

w uchwale nr 157.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015 r. – uchwała 

budżetowa Gminy Wiązowna na 2016 rok; 

 Zarządzenie nr 191.392.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 grudnia 2016 roku ws. 
wprowadzenia w Urzędzie Gminy Wiązowna Instrukcji dokonywania operacji przy użyciu kart 

płatniczych; 

 Zarządzenie nr 1.393.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 3 stycznia 2017 roku ws. upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań; 

 Zarządzenie nr 2.394.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 5 stycznia 2017 roku ws. planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami na 2017 rok; 

 Zarządzenie nr 3.395.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 9 stycznia 2017 roku ws. zmian  

w Uchwale Nr 167.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2017- 2029; 

 Zarządzenie nr 4.396.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 13 stycznia 2017 roku ws. 
przeprowadzenia konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji 

rewitalizacji przestrzeni publicznej w miejscowości Wiązowna w granicach działek nr 183, 184, 

182/6, 305, 502/2, 503, 504/1, 504/2, 504/4, 504/5, 505, 509 wraz załącznikami; 
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 Zarządzenie nr 5.397.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 16 stycznia 2017 roku ws. powołania 

Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych na wykonywanie w 2017 roku przez 

organizacje pozarządowe zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym w gminie Wiązowna; 

 Zarządzenie nr 6.398.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 16 stycznia 2017 roku ws. powołania 

składu osobowego Gminnej Rady Seniorów; 

 Zarządzenie nr 7.399.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 20 stycznia 2017 roku ws. 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy 

Wiązowna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 Zarządzenie nr 8.400.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 24 stycznia 2017 roku ws. 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy 

Wiązowna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 Zarządzenie nr 9.401.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 24 stycznia 2017 roku ws. powołania 

Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych na wykonywanie w 2017 roku przez 

organizacje pozarządowe zadań publicznych. 

2.    Sprawy bieżące z zakresu administracji gminnej: 

 W każdy poniedziałek odbywają się spotkania z naczelnikami wydziałów, w których uczestniczy 

również Dyrektor i Specjalista ds. Dróg Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie.  

W pierwszy poniedziałek miesiąca w spotkaniach biorą udział także kierownicy jednostek 

organizacyjnych Gminy; 

 22.12.2016 r. – podpisano protokoły odbiorów robót w ramach zadań inwestycyjnych: 

 „Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie ul. Nizinna”, 

 „Budowa sieci wodociągowej w Gliniance ul. Wesoła”, 

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

 Zakończono II etap robót budowlanych w ramach zadania „Podniesienie jakości życia 

mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę 

kanalizacji sanitarnej-etap II”; 

 23.12.2016 r. – wysłano informację o zakończeniu dialogu konkurencyjnego oraz zaproszenie do 

złożenia ofert dla uczestników postępowania „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy 

wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego”. 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 01.02.2017 r.; 

 28.12.2016 r. – podpisano protokół odbioru robót w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci 

wodociągowej w Izabeli dz. nr 83/15”; 

 28.12.2016 r. – podpisano protokół odbioru robót potwierdzający wykonanie modernizacji drogi 

powiatowej nr 2701W w Majdanie i Izabeli oraz drogi powiatowej nr 2713W w Woli Duckiej  

i Woli Karczewskiej. Jednocześnie został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzający 

przekazanie pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na przedmiotowych drogach; 

 28.12.2016 r. – dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową ul. Jeździeckiej  

w Malcanowie i Kopkach; 

 02.01.2017 r. – podpisano umowę na odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni 

ścieków w Emowie; 

 13.01.2017 r. – zakończono roboty w terenie w ramach zadania inwestycyjneg „Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Duchnów ul. Dłuska”; 

 14.01.2017 r. – zakończono konsultacje społeczne projektu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 

2016-2026. Projekt został skierowany do zaopiniowania do 26 podmiotów wskazanych w ustawie  

o rewitalizacji; 

 16.01.2017 r. – złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu 

samochodów ratowniczo – gaśniczych średnich dla OSP Glinianka; 

 17.01.2017 r. – uruchomiono nabór wniosków dla mieszkańców na modernizację indywidualnych 

kotłowni (na wymianę pieca węglowego na gaz, olej lub biomasę); 

 24.01.2017 r. – otrzymano od wykonawcy pismo o zakończeniu budowy sieci wodociągowej  

w Emowie, ul. Mlądzka; 

 Dokonano naprawy ul. Gościniec, ul. Nizinnej w Duchnowie, ul. Olchowej w Dziechcińcu, ul. 

Łąkowej w Kącku, ul. Spacerowej w Woli Duckiej; 

 Ułożono płyty MON na ul. Górnej w Zakręcie; 

 Wyrównano ul. Sosnową w Emowie, ul. Jagodową w Rzakcie, ul. Wypoczynkową w Lipowie, ul. 

Brzozową w Woli Duckiej, ul. Gościniec i ul. Nad Trytwą w Duchnowie, dr 2701W w Izabeli, ul. 

Polną i ul. Krętą w Zakręcie, ul. Polną w Wiązownie;  

 Podpisano umowy:  

 na dostawę kruszywa dolomitowego i kruszywo betonowego, 

 na odśnieżanie dróg z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, 

 na zakup stalowych słupków ocynkowanych do znaków i tablic z nazwami ulic oraz na 

dostawę znaków drogowych i tablic z nazwami ulic, 
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 na zakup i dostawę mieszanki mineralno asfaltowej, 

 23.12.2016 r. – na dostawę oleju opałowego dla Gminnego Przedszkola w Pęclinie, Szkoły 

Podstawowej w Gliniance, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliniance, Szkoły 

Podstawowej w Malcanowie z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu 

nieograniczonego; 

 27.12.2016 r. – na sprzedaż i dostawę biletów miesięcznych w ramach przetargu 

nieograniczonego „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do placówek 

oświatowych na terenie Gminy Wiązowna w roku szkolnym 2016/2017”; 

 16.01.2017 r. – o dofinansowanie realizacji zadania „Termomodernizacja budynku 

Gimnazjum w Gliniance oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego w Wiązownie.  Wysokość dofinansowania 4 227 482,40 zł; 

 17.01.2017 r. – na wykonanie uproszczonego projektu drogowego w ramach zadania 

inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Spacerowa  

w Duchnowie.” Ponadto w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Marszałkowskiego 

złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji ww. drogi ze środków związanych  

z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. 

 Zamontowano lodowisko przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie; 

 Rozpoczęto realizację projektu unijnego „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych”. Trwa 

promocja i nabór uczestników; 

 Zakończono prace odbiorowe związane z wykonaniem na zlecenie Gminy przez Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie remontu i modernizacji dróg gminnych w piętnastu 

lokalizacjach (trzynastu sołectwach) na terenie Gminy Wiązowna. Zadania zostały zrealizowane  

z funduszu sołeckiego na 2-016 r.; 

 Realizowane są roboty budowlane w ramach III Etapu przebudowy i rozbudowy budynku 

komunalnego w Malcanowie na cele oświatowe. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku; 

 Zakończono roboty instalacyjne związane z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Wiązowna w konwencji „zaprojektuj i wybuduj” w lokalizacjach: Rzakta ·i Czarnówka – ul. 

Graniczna, Majdan – ul. Słoneczna, Dziechciniec – ul. Olchowa, Duchnów – ul. Kwitnącej Jabłoni 

oraz Majdan ul. Równa; 

 Wystąpiono z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

o uzyskanie dofinansowania na odbiór i utylizację 128, 570 Mg azbestu z terenu gminy – na kwotę 

24 549,67 zł; 

 Zakończono prace projektowe 14 lokalizacji planowanego oświetlenia ulicznego/drogowego na 

terenie Gminy Wiązowna, tj. Rzakta – ul. Popławska, Kruszówiec i Czarnówka – droga do 

Glinianki, Kopki – Lipowo – Wola Karczewska – ul. Nad Świdrem, Dziechciniec - ul. Miodowa, 

Dziechciniec – ul. Dworska do Pęclina, Malcanów – ul. Żwirowa, ul. Graniczna, ul. Letnia, 

Duchnów – ul. Pęclińska, Kąck – ul. Majowa, Majdan – ul. Przyleśna, Zakręt – ul. Słoneczna, 

Stefanówka/Boryszew droga woj. Nr 721, Emów – ul. Wiązowska; 

 Rozpatrzono pozytywnie dwa wnioski inicjatywy lokalnej mieszkańców Czarnówki i Rzakty 

dotyczące odpowiednio wykonania projektów i budowy oświetlenia ul. Brzozy w Czarnówce i ul. 

Pólko w Rzakcie oraz podpisano dwie umowy inicjatywy lokalnej z mieszkańcami; 

 Zaopiniowano stanowisko w sprawie przebudowy urządzeń wodnych i melioracyjnych pod 

projektowaną drogę S17 oraz w sprawie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z drogi na 

rowie; 

 Trwają roboty budowlane związane z budową świetlicy w Izabeli – wykonano roboty zaplanowane 

w Harmonogramie robót na 2016 rok. Budynek świetlicy jest w stanie surowym zamkniętym 

(zamontowano okna i drzwi), wykonane są wewnętrzne instalacje: gazowe, wodociągowe, 

elektroenergetyczne, teletechniczne. Zaawansowane są prace elewacyjne. Termin zakończenia 

zadania do 30.06.2017 roku; 

 Otrzymano refundację na kwotę 700 000,00 zł w ramach zadania „Budowa hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej w Malcanowie z Ministerstwa Sportu i Turystyki; 

 Otrzymano informację o zakończeniu procesu oceniania merytorycznego wniosku „Wybierzmy 

rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego” w ramach działania 4.3.2 budowa ścieżek rowerowych Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych. Wniosek złożony w partnerstwie 6 gmin uplasował się na II miejscu listy 

rankingowej i został skierowany do dofinansowania projektu. Wartość inwestycji na terenie gminy 

7,2 mln zł w tym dofinansowanie 4,9 mln zł. 

 

3.   Ważne spotkania i wydarzenia: 

 

 09.01.2017 r. – konsultacje społeczne dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna; 

 12.01.2017 r. – spotkanie sołeckie w Zakręcie ws. mpzp Zakrętu Północnego i Południowego; 

 16.01.2017 r. – konwent Wójtów i Burmistrza w Kołbieli; 

 17.01.2017 r. – Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Wiązowna; 
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 19.01.2017 r. – podpisanie aktu notarialnego z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” 

dotyczącego wykupu użytkowania wieczystego w zamian za przeniesienie prawa własności dz. nr 

ewid. 503 – „pawilon” i dz. nr ewid. 507/1 – „makulaturownia” w Wiązownie; 

 20.01.2017 r. – Spotkanie Noworoczne Gminnego Zarządu OSP; 

 21.01-23.01.2017 r. – Konwent Wójtów i Burmistrza – Koncert Noworoczny; 

 22.01.2017 r. – Obchody rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Emowie; 

 25.01.2017 r. – Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Wiązowna. 

 
                                                                                                               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 


