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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 29.11.2016 r. 

WS.0057.14.2016.EC 

 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 25.10.2016 r. do 29.11.2016 r.  

1. Wydane zarządzenia (17): 

 Zarządzenie Nr 152.353.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 19.10.2016 r. w sprawie 

zmiany Zarządzenia Nr 144.345.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 23 października 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 153.354.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 24.10.2016 r. w sprawie 

powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą; 

 Zarządzenie Nr 154.355.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 24.10.2016 r. w sprawie 

powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą; 

 Zarządzenie Nr 155.356.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28.10.2016 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 156.357.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 03.11.2016 r. w sprawie 

powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt zabitych lub 

poddanych ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych; 

 Zarządzenie Nr 157.358.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 03.11.2016 r. w sprawie 

wprowadzenia w Urzędzie Gminy Wiązowna Instrukcji dokonywania operacji przy użyciu 

kart płatniczych; 

 Zarządzenie Nr 158.359.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 03.11.2016 r. w sprawie 

powołania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 159.360.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 15.11.2016 r. w sprawie 

projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok; 

 Zarządzenie Nr 160.361.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 15.11.2016 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2017 – 2029; 

 Zarządzenie Nr 161.362.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 16.11.2016 r. w sprawie 

powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz do przeprowadzenia inwentaryzacji składników 

majątkowych będących na stanie Urzędu Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 162.363.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 

powołania Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego na terenie gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 163.364.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiązowna  

w latach 2017-2019; 

 Zarządzenie Nr 164.365.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 18.11.2016 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji 

Gminy Wiązowna na lata 2016-2026; 
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 Zarządzenie Nr 165.366.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 18.11.2016 r. w sprawie 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 166.367.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 18.11.2016 r. w sprawie 

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

w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji; 

 Zarządzenie Nr 167.368.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 18.11.2016 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Wiązowna na rok 2017; 

 Zarządzenie Nr 168.369.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21.11.2016 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego”. 

 

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 Kierownik 

ds. Dróg. W pierwszy poniedziałek miesiąca w spotkaniach biorą udział także kierownicy 

jednostek organizacyjnych Gminy; 

 Trwa zbiórka zdjęć i materiałów archiwalnych dotyczących Ochotniczych Straży Pożarnych 

działających na terenie gminy Wiązowna i dawnej gminy Glinianka;  

 Gmina Wiązowna otrzymała nagrodę Sportowa Gmina roku 2016; 

 Zakończono nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna, wpłynęło 21 zgłoszeń; 

zostanie zwołane zebranie wyborcze, na którym kandydaci spośród siebie wybiorą 15 

członków; 

 Trwa akcja skierowana do przedsiębiorców pn. „Spełniamy marzenia”. Celem akcji jest 

przygotowanie prezentów dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych. Prezenty 

zostały określone przez dzieci w liście do Św. Mikołaja, a ich rozdanie nastąpi podczas 

spotkania świątecznego 19.11.2016 r.; 

 Opracowano Gminny Program rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wiązowna; 

 Zakończono konsultacje Strategii rozwoju sportu na lata 2017-2022 w gminie Wiązowna; 

 Trwa konserwacja rowów gminnych G i G-2 w Gliniance oraz kontynuowana jest 

modernizacja rowu R-38 w Wiązownie przez Spółkę Wodną Wiązowna  Kościelna  

z pomocą Gminy; 

 Zlecono odmulenie stawów na terenach gminnych – w Dziechcińcu i w Malcanowie; 

 Wykonano roboty polegające na pielęgnacji alei starych wierzb na ul. Wierzbowej  

w Lipowym i dokonano nowych nasadzeń; 

 Uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie w wysokości 14 940,00 zł na przeprowadzenie gminnego konkursu 

ekologicznego pn. „Moje środowisko to nie wysypisko”; 

 25.10.2016 r. – otrzymano zaświadczenia Starosty Otwockiego o niewniesieniu sprzeciwu na 

wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.:  

 „Budowa sieci wodociągowej w Izabeli ul. Dębów”, 

 „Budowa sieci wodociągowej w Wiązownie Kościelnej ul. Kwiatowa”, 

 „Budowa sieci wodociągowej w Rzakcie ul. Popławska”, 

 „Budowa sieci wodociągowej w Czarnówce i Rzakcie (etap II)”, 

 „Budowa sieci wodociągowej w Rzakcie ul. Mazowiecka”, 

 26.10.2016 r. – unieważniono przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi ulica Cisowa  

w Zakręcie”. Cena najkorzystniejszej i jedynej oferty przewyższała kwotę, jaką zamierzaliśmy 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 31.10.2016 r. – podpisano protokół przekazujący pomoc rzeczową Gminy Wiązowna dla 

Województwa Mazowieckiego w postaci zakupionych materiałów drogowych 
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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); 

 31.10.2016 r. – zakończono modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

– ul. Granicznej w Rzakcie i Czarnówce. W ramach zawartej umowy wyremontowano drogę 

gminną na odcinku 645 m (od drogi powiatowej nr 2711W w Rzakcie do granicy Gminy 

Wiązowna); 

 02.11.2016 r. – rozpoczęto drugą edycję Programu Aktywizacja i Integracja; w programie 

bierze udział 9 osób bezrobotnych, które uczestniczą w zajęciach z zakresu aktywizacji 

społecznej i zawodowej oraz wykonują prace społecznie użyteczne. Program realizowany  

we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Stowarzyszeniem „Krokus – 

WIĄZOWNA”; 

 14.11.2016 r. – rozpoczęto budowę II etapu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 

powiatowej nr 2709W, ul. Mazowieckiej w Malcanowie na odcinku 208 mb  

do ul. Granicznej w Malcanowie i Dziechcińcu, włącznie ze zjazdem publicznym w ul. 

Graniczną.  

 Powołano Komitet Rewitalizacji w Gminie Wiązowna, 18.11.2016 r. – ogłoszono konsultacje 

społeczne dotyczące projektu Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016-2026; 

 14.11.2016 r. – otrzymano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Duchnowskiej w Wiązownie 

Kościelnej”; 

 22.11.2016 r. – zawarto protokół uzgodnień z przedstawicielami Wspólnoty Gruntowej  

w Gliniance w sprawie nieodpłatnego przekazania gruntów; 

 Trwają prace drogowe przy budowie nawierzchni drogi powiatowej nr 2701W w Majdanie  

i Izabeli oraz drogi powiatowej nr 2713W w Woli Duckiej i Woli Karczewskiej. Zakupione 

przez Gminę Wiązowna materiały drogowe są na bieżąco dostarczane na teren robót zgodnie  

z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zarząd Dróg Powiatowych, który realizuje powyższe 

prace; 

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

zaplanowane w harmonogramie robót na 2016 rok; 

 Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony: 

 26.10.2016 r. – pn.: „Oświetlenie ul. Równej w miejscowości Majdan”; 

 26.10.2016 r. – pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 270831W ul. Jeździecka”; 

 09.11.2016 r. – 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”;  

 09.11.2016 r. – pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”; 

 Trwają prace związane z wykonaniem oznakowania dróg powiatowych w pobliżu szkół – ul. 

Szkolnej w Zakręcie oraz ul. Kościelnej w Wiązownie w ramach projektu pn.: „Bezpieczne 

drogi do szkół w Gminie Wiązowna”; 

 Otrzymano dofinansowanie w kwocie ponad 4,2 mln zł na realizację zadania pn.: 

„Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy 

ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego  

w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20”; 

 Zakończono prace w Gminnym Parku Centrum w Wiązownie związane z montażem 

oświetlenia parkowego oraz monitoringiem placu; zamontowano system alarmowy  

w budynku gospodarczym; 
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 Otrzymano 700 000,000 złotych bezzwrotnej dotacji w związku ze złożonym wnioskiem  

o dofinansowanie budowy hali sportowej w Malcanowie, wniosek został pozytywnie oceniony 

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki; 

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

komunalnego w Malcanowie na cele oświatowe. Wykonano i dokonano odbiorów technicznych 

instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz centralnego ogrzewania. Trwają 

prace wykończeniowe wewnątrz budynku: tynkowanie, układanie warstw posadzkowych oraz 

licowanie ścian płytkami ceramicznymi. Trwa wykonywanie prac zewnętrznych – ułożono 

nawierzchnię boiska przyszkolnego z trawy syntetycznej; 

 Zakończono roboty w terenie dotyczące: 

 02.11.2016 r. – „Budowy sieci wodociągowej w Czarnówce i Rzakcie”;  

 03.11.2016 r. – „Budowy sieci wodociągowej w Rzakcie ul. Mazowiecka”; 

 07.11.2016 r. – „Budowy sieci wodociągowej w Rzakcie ul. Popławska”; 

 15.11.2016 r. – „Budowy sieci wodociągowej w Wiązownie Kościelnej ul. Kwiatowa”; 

 Dokonano remontu dróg przez firmę zewnętrzną w: Rzakcie (ul. Popławska), Gliniance (droga 

dojazdowa do Szkoły Podstawowej), Kopkach (ul. Nad Świdrem), Bolesławowie  

(ul. Jagodowa), Duchnowie (ul. Spacerowa), Czarnówce (ul. Akacjowa i ul. Wspaniała), 

Wiązownie (ul. Turystyczna – zebranie pobocza, ul. Sportowa, ul. Świerkowa), Zakręcie  

(ul. Jana Pawła II), Góraszce (ul. Dębowa, ul. Krótka, ul. Kaczeńców, ul. Flory, ul. Liliowa), 

Majdanie (ul. Zielona), Malcanowie (ul. Podleśna), Woli Duckiej (ul. Spacerowa,  

ul. Wiosenna) 

 Dokonano naprawy dróg przez dział Gospodarki Komunalnej Zakładu Wodociągów  

i Kanalizacji w Wiązownie w: Gliniance (naprawa wyrwy na wjeździe do Izby Regionalnej, 

utwardzenie podjazdu dz. nr 314), Wiązownie (ul. Leśna, ul. Brzozowa, naprawa wyrwy na 

wjeździe z DK17 w ul. Lubelskiej,), Duchnowie (ul. Łabędzia, ul. Nizinna), Zakręcie  

(ul. Świerkowa, ul. Dobra, droga wewnętrzna do szkoły językowej, od ul. Długiej  

do ul. Sosnowej), Emowie (ul. Nadwiślańczyków, ul. Sosnowa), Kącku (ul. Leśna); 

 Do dnia 25.11.2016 r. wydano 70 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

 Przygotowano czasową organizację ruchu na drodze w miejscowości Lipowo i Glinianka; 

 Przygotowano projekt organizacji ruchu na Osiedlu Parkowym; w ul. Nadrzecznej; 

 Ustawiono lustra w Wiązownie – ul. Modrzewiowa, Rzakcie – ul. Graniczna; 

 -Opracowano ,,Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016”; 

 -16 listopad – odbyło się spotkanie z Dyrektorami jednostek oświatowych,  

 -Weryfikacja wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Wiązowna; 

 -Opracowanie Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków 

socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Wiązowna oraz konsultacje ze związkami zawodowymi działającymi na terenie gminy; 

 -25 listopada odbyło się spotkanie Dyrektorów, Pedagogów i Psychologów zatrudnionych w 

jednostkach oświatowych z pracownikami Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii,  

 -Opracowanie regulaminu II  Gminnego Przeglądu Jasełek ,, Dzieciaki z Wesołą Nowiną”, 

 -Przygotowanie zgłoszenia do udziału w programie powszechnej nauki pływania „Umiem 

pływać” dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz o przyznanie dotacji w ramach tego 

programu; 

 Podpisano umowy: 

 25.10.2016 r. – zamiany gruntów, w wyniku, czego pozyskano większość udziału  

w prawie własności do działki 538 w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna – ul. 

Kwiatowa w Wiązownie, 

 27.10.2016 r. – na przebudowę rowu melioracyjnego R-54 na terenie działek nr ew. 

17/8 i 17/9 obręb Kopki, gmina Wiązowna w ramach realizacji zadania 
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inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Kopkach w ramach tworzenia 

sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna”, 

 27.10.2016 r. – na wykonanie drenażu francuskiego w istniejącym rowie przydrożnym 

wzdłuż ul. Wrzosowej w Gliniance na dz. nr ew. 332 obr. Glinianka na odcinku 102 

mb, 

 28.10.2016 r. – z Wykonawcą w związku z rozstrzygniętym przetargiem  

na „Oświetlenie ul. Równej w miejscowości Majdan”, 

 09.11.2016 r. – z Wykonawcą wyłonionym w przetargu na „Przebudowę drogi 

gminnej Nr 270831W ul. Jeździecka”, 

 na realizację usługi montażu zestawu zabawowego na terenie dz. 285 w Woli 

Karczewskiej. Wykonano prace związane z wyrównaniem terenu. 

 14.11.2016 r. – na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej w Stefanówce, ul. Bociania i ul. Złota, 

 Ogłoszono przetarg: 

 27.10.2016 r. – na budowę wodociągu w Duchnowie, ul. Dłuska, 

 21.11.2016 r. – nieograniczony pn.: „Dostawa oleju opałowego” dla Gminnego 

Przedszkola „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie, Szkoły Podstawowej im. 

Wincentego Witosa w Gliniance, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana 

Pawła II w Gliniance, Szkoły Podstawowej w Malcanowie. 

3. Ważne spotkania i wydarzenia: 

 25.10.2016 r. – negocjacje Partnerstwa Publiczno - Prywatnego z firmą Cofely Services  

Sp. z o.o.; 

 26.10.-18.10.2016 r. – Akademia Wójta organizowana przez Fundację Wspierania Wsi; 

 26.10.-18.10.2016 r. – X Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

 28.11.2016 r. – uroczyste wręczenie nagród w powiatowym konkursie plastycznym „Rotmistrz 

Pilecki oczami dziecka” przeprowadzonym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wiązowna przy 

współpracy z Fundacją „Gdzie”; 

 03.11.2016 r. – spotkanie ws. Przedsięwzięcia pt. "Wykorzystanie Kanału Wawerskiego, jako 

odbiornika wód opadowych i roztopowych z terenu dzielnic Wawer i Wesoła"; 

 03.11.2016 r. – posiedzenie Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych; 

 05.11.2016 r. – koncert „Zaduszki Mienia River”; 

 07.11.2016 r. – uroczystość wręczenia Nagrody Marszałka dla Chóru Mienia River w XVII 

Edycji Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego; 

 10.11.2016 r. – Bal Seniora; 

 11.11.2016 r. – uroczyste obchody Święta Niepodległości w Zakręcie; 

 11.11.2016 r. – uroczystość ku czci Rotmistrza Witolda Pileckiego; 

 12.11.2016 r. – poświęcenie obelisku upamiętniającego zmarłych członków Wojskowego Koła 

Łowieckiego 194 "Bażant" w Garwolinie; 

 12.11.2016 r. – mecz seniorów Advit Wiązowna - RKS Bór Regut; 

 13.11.2016 r. – piknik pt.: „Dzień z Historią gminy Wiązowna” organizowany przez fundację 

Józef; 

 15.11.2016 r. – odebranie tytułu „Sportowa Gmina Roku”; 

 16.11.2016 r. – IV Konferencja pt.: "Budowanie Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia 

społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie otwockim"; 

 16.11.2016 r. – Narada Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli; 

 18.11.2016 r. – podpisanie porozumienia ws. organizacji Grand Prix Traktu Brzeskiego; 

 18.11.2016 r. – Dzień Pracownika Socjalnego; 

 19.11.2016 r. – Ogólnopolska Konferencja – Hołd dla Rotmistrza Witolda Pileckiego; 

 21.11.2016 r. – dyskusja publiczna w sprawie projektu planu „Góraszka Wschodnia”; 
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 23.11.2016 r. – spotkanie z Wicemarszałkiem Wiesławem Raboszukiem i Zastępcą Prezydenta 

Miasta Stołecznego Warszawy Michałem Olszewskim; 

 24.11.2016 r. – I rocznica utworzenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR"; 

 25.11.2016 r. – konferencja „Eksport Siłą Warszawy i 39 Gmin? Ile, dokąd i skąd eksportują 

mali i średni przedsiębiorcy oraz jak wykorzystać ten potencjał?”;  

 25.11.2016 r. – spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. 

                                                                                                      
                                                                                        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  
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