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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 28.02.2017 r. 

WS.0057.2.2017.EC 

 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 31.01.2017 r. do 28.02.2017 r. 

 

1. Wydane zarządzenia: (10) 

 Zarządzenie Nr 10.402.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2017 r. ws. powołania 

Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego zadania „Przebudowa drogi ulica Cisowa w Zakręcie – projekt 

i wykonawstwo”; 

 Zarządzenie Nr 11.403.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 stycznia 2017 r. ws. zmiany 

Zarządzenia Nr 153.165.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 października 2015 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na realizację przedsięwzięcia „Systemowa 

modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule 

partnerstwa publicznoprywatnego”; 

 Zarządzenie Nr 12.404.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 1 lutego 2017 r. ws. powołania 

Koordynatora i Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 13.405.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 9 lutego 2017 r. ws. powołania 

Komisji Przejęcia zabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działka nr ew. 503 i 507/1  

w obrębie geodezyjnym 21 – Wiązowna Gminna, gmina Wiązowna – pawilonu handlowego  

i makulaturowni; 

 Zarządzenie Nr 14.406.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 14 lutego 2017 r. ws. powołania 

Zespołu Doradczego do spraw mieszkaniowych; 

 Zarządzenie Nr 15.407.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 16 lutego 2017 r. ws. otwartego 

konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe  

i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w ramach programów 

finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 16.408.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 16 lutego 2017 r. ws. zmian  

w Uchwale Nr 168.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie 

Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok, z późn. zm.; 

 Zarządzenie Nr 17.409.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 17 lutego 2017 r. ws. wprowadzenia 

zmian w zarządzeniu nr 8.400.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia procedury realizacji zobowiązań z tytułu wypłat dla osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej niebędących pracownikami nieposiadającymi 

osobowości prawnej jednostek organizacyjnych Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 18.410.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 20 lutego 2017 r. ws. powołania 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko 

pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna (oferta nr 1.2017); 
 Zarządzenie Nr 19.411.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 lutego 2017 r. ws. ogłoszenia stanu 

alarmu spowodowanego podtopieniami na terenie gminy Wiązowna. 

 

2.    Sprawy bieżące z zakresu administracji gminnej: 

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

również Dyrektor i Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

w Wiązownie. W pierwszy poniedziałek miesiąca w spotkaniach biorą udział także kierownicy 

jednostek organizacyjnych Gminy; 

 Uzyskano decyzję inwestycji celu publicznego w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej  

w miejscowości Stefanówka ul. Złota”; 

 Złożono wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach 

zadań: 

 31.01.2017 r. – „Budowa sieci wodociągowej w Czarnówce ul. Kaliny”, 

 15.02.2017 r. – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiązownie Osiedle Kwiatowe”. 

 Podpisano protokół odbioru: 

 02.02.2017 r. – końcowego sieci wodociągowej w Emowie, ul. Mlądzka;  

 14.02.2017 r. – końcowego sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Dłuska; 
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 23.02.2017 r. – odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Dworkowej oraz odcinka sieci 

kanalizacyjnej przebiegającej pod drogą krajową S17. Odcinki wyprowadzone do 

projektowanego Centrum Handlowego Góraszka; 

 Podpisano umowy: 

 03.02.2017 r. – na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w ramach 

zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiązownie Osiedle Kwiatowe”, 

 na dostawę soli drogowej,  

 na dostawę pelletu,  

 na dostawę i montaż zegarów astronomicznych, 

 na przegląd równiarki i walca, 

 20.02.2017 r. – na kompleksową renowację boiska trawiastego na dz. nr ew. 341/2 obr. 

Lipowo, 

 z organizacjami pozarządowymi, które otrzymały dofinansowanie w otwartych konkursach 

ofert na 217 rok. 

 07.02.2017 r. – odebrano decyzje dotyczące lokalizacji sieci w drogach gminnych w ramach zadań: 

 „Budowa sieci wodociągowej w Zakręcie ul. Jana Pawła II”, 

 „Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie dz. nr 406/3, 270/4”. 

 07.02-17.02.2017 r. – pomalowano podstawy zbiorników na Stacji Uzdatniania Wody  

w Majdanie; 

 Trwa wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Długiej wraz z dojazdami  

w Zakręcie; 

 Trwają prace projektowe 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 Realizację Inwestycji 

Drogowej). Przedłużono termin zakończenia prac projektowych do 15 marca 2017 roku; 

 Trwają roboty budowlane związane z budową świetlicy w Izabeli. Budynek świetlicy jest w stanie 

surowym zamkniętym (zamontowano okna i drzwi), wykonywane są wewnętrzne instalacje: 

gazowe, wodociągowe, elektroenergetyczne, teletechniczne. Zaawansowane są prace elewacyjne. 

Termin zakończenia zadania do 30.06.2017 roku; 

 10.02.2017 r. – złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji indywidualnych kotłowni (na 

wymianę pieca węglowego na gaz, olej lub biomasę) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja ok. 35.000,00 zł; 

 13.02.2017 r. – złożono protest do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  

w sprawie oceny projektu „Duchnowski Dom Kultury”;  

 13.02.2017 r. – otwarto oferty złożone w przetargu nieograniczonym „Przebudowa ul. Cisowej  

w Zakręcie – projekt i wykonawstwo”; 

 15.02.2017 r. – zawarto z Powiatem Otwockim porozumienia dotyczące udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej na budowę drogi powiatowej nr 2705W w Wiązownie ul. 

Kącka, modernizację drogi powiatowej nr 2706W Glinianka – Poręby, a także na udzielenie 

pomocy rzeczowej w postaci wybudowanego odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 

powiatowej nr 2709W w Malcanowie i Dziechcińcu; 

 17.02.2017 r. – rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego 

„Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii  

w formule partnerstwa publiczno – prywatnego”; 

 17.02.2017 r. – dostarczono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  

niezbędne dokumenty w celu podpisania umowy o dofinansowanie na projekt „Wybierzmy rower 

(…)” w ramach działania 4.3.2 budowa ścieżek rowerowych ZIT (Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne). Wniosek złożony w partnerstwie 6 gmin. Wartość inwestycji na terenie gminy 7,2 

mln zł, w tym dofinansowanie 4,9 mln zł. Szacowany termin podpisania umowy – marzec 2017; 

 23.02.2017 r. – ogłoszono przetarg „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 

2709W – pomoc rzeczowa”; 

 28.02.2017 r. – do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych złożono sprawozdanie 

końcowe wraz z załącznikami z wykonania projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy 

Wiązowna na lata 2016-2026”; 

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

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

tynkowanie, układanie warstw posadzkowych oraz licowanie ścian płytkami ceramicznymi; 

 Złożono 7 wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

dotyczących oświetlenia ulicznego: w Wiązownie Kościelnej – ul. Duchnowska, Pęclinie – ul. 

Zamkowa i ul. Źródlana, w Wiązownie Kościelnej – ul. Projektowana, w Woli Duckiej – ul. 

Działkowa i ul. Sportowa; 

 Złożono wnioski do PGE Dystrybucja Mińsk Mazowiecki o wydanie warunków technicznych 

przyłączenia do sieci dystrybucyjnej planowanych nowych obwodów oświetleniowych oświetlenia 

ulicznego w związku z planowanymi do wykonania w 2017 r. nowymi projektami; 

 Przygotowano dokumentację przetargową w celu ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznych 

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna w 14 miejscowościach; 
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 Uzgodniono projekt przebudowy przepustu i uzyskano pozwolenie wodnoprawne na przebudowę 

przepustu pod ul. Leśną w Wiązownie; 

 Udrożniono rów w Dziechcińcu – ok. 600 mb – w ramach likwidacji podtopień; 

 Przygotowano uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego oraz przekazano uchwałę do zaopiniowania Mazowieckiemu Kuratorowi 

Oświaty oraz Związkom Zawodowym działającym na terenie Gminy Wiązowna; 

 Przeprowadzono akcję „Ferie blisko domu”, w której wzięło udział prawie 200 dzieci; 

 Złożono wnioski o dofinansowanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie 

„bezpieczeństwo w ruchu drogowym” i „kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego” w konkursach ofert, na 100-lecia straży pożarnych; 

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

promocja i nabór uczestników. Odbyło się szkolenie dla 8 opiekunek osób starszych; 

 Wniosek złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przeszedł pozytywnie ocenę formalną  

i został skierowany do oceny merytorycznej. 

 

3.   Ważne spotkania i wydarzenia: 

 31.01.2017 r. – Spotkanie z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Wiązowna ws. 

pozyskiwania środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych; 

 01.02.2017 r. – Spotkanie z prorektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. Pawłem 

Smoleniem w Lublinie; 

 03.02.2017 r. – Udział w koncercie charytatywnym zorganizowanym dla mieszkańca Zakrętu; 

 05.02.2017 r. – Udział w koncercie charytatywnym zorganizowanym dla Teodorka Górskiego – 

zebrano kwotę: 48.160,00 zł; 

 06.02.2017 r. – Odprawa roczna Policji dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu otwockiego; 

 06.02.2017 r. – „Nic o nas bez nas” – spotkanie ws. ustawy o zmianie ustroju Warszawy  

w Legionowie; 

 06.02.2017 r. – Walne zebranie Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura”; 

 07.02.2017 r. – Udział w XXII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Otwocku; 

 07.02.2017 r. – Spotkanie z Anetą Brzuzy z Europejskiego Instytutu Biznesu i Edukacji ws. 

dofinansowań ze środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych; 

 08.02.2017 r. – Spotkanie w Warszawie w celu omówienia wspólnego stanowiska w sprawie 

projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy; 

 08.02.2017 r. – Spotkanie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem posła 

wnioskodawcy ustawy o zmianie ustroju m.st. Warszawy; 

 08.02.2017 r. – Spotkanie założycielskie Spółdzielni Socjalnej „Odmiana” w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Radiówku; 

 09.02.2017 r. – Konwent Wójtów i Burmistrza w Sobieniach-Jeziorach; 

 10.02.2017 r. – Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego  

w Błoniu; 

 11.02.2017 r. – Inauguracja Roku Jubileuszowego 100-leci OSP Glinianka i OSP Wiązowna; 

 17.02.2017 r. – Konferencja podsumowująca opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy 

Wiązowna; 

 20.02.2017 r. – Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego; 

 24.02.2017 r. – Spotkanie z Wójtem Gminy Kołbiel ws. zasad rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 

dzieci z miejscowości Siwianka i Dobrzyniec; 

 24.02.2017 r. – Spotkanie Komitetu Fundacji Sztandaru dla OSP Glinianka; 

 28.02.2017 r. – Spotkanie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Karczewie ws. koncepcji dróg na 

terenie gminy odnośnie aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Wiązowna. 

 

                                                       Wójt Gminy Wiązowna 

                                                    Janusz Budny 
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