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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 28.03.2017 r. 

WS.0057.3.2017.EC 

 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 28.02.2017 r. do 28.03.2017 r. 

1. Wydane zarządzenia (11): 

 Zarządzenie Nr 20.412.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2017 r. ws. powołania 

Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-

rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W-pomoc rzeczowa”; 

 Zarządzenie Nr 21.413.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2017 r. ws. zmiany 

Zarządzenia Nr 2.394.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami na 2017 rok; 

 Zarządzenie Nr 22.414.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 1 marca 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 23.415.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 1 marca 2017 r. ws. regulaminu 

udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000,00 euro, w Urzędzie Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 24.416.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 3 marca 2017 r. ws. powołania 

Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego 

na terenie Gminy Wiązowna”; 

 Zarządzenie Nr 25.417.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 marca 2017 r. ws. powołania 

Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Budowa drogi gminnej-ul. 

Kościelna w Zakręcie”; 

 Zarządzenie Nr 26.418.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 9 marca 2017 r. ws. odwołania 

stanu alarmu spowodowanego podtopieniami na terenie gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 27.419.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 9 marca 2017 r. ws. powołania 

Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania; 

 Zarządzenie Nr 28.420.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 10 marca 2017 r. ws. powołania 

Zespołu do spraw realizacji projektu pn. „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy 

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

 Zarządzenie Nr 30.422.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 15 marca 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 32.424.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 17 marca 2017 r. ws. średniego 

miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Woli Karczewskiej. 

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 i Kierownik 

Działu Gospodarki Komunalnej ww. zakładu. W pierwszy wtorek miesiąca w spotkaniach 

biorą udział także kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy;  

 Otrzymano dotację w wysokości 22 480,00 zł na doposażenie bibliotek szkolnych  

w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa”;  
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 Przygotowano harmonogram równania dróg gminnych i plan remontu dróg gminnych; 

 Zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci; 

 Wydano decyzję w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia 

„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum 

Aktywności Lokalnej.”; 

 Trwa wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Długiej wraz  

z dojazdami w Zakręcie; 

 Podpisano umowy: 

 z Powiatem Otwockim, dotyczące udzielonej przez Gminę Wiązowna pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w postaci zakupu materiałów drogowych na 

kontynuację modernizacji drogi powiatowej Nr 2701W w Izabeli i drogi powiatowej nr 

2713W w Woli Duckiej/Woli Karczewskiej; 

 03.03.2017 r. – na zakup, dostawę i montaż czterech sztuk wiat przystankowych na 

terenie Gminy Wiązowna. Nowe wiaty zostaną zamontowane  

w następujących lokalizacjach: ul. Majowa w Dziechcińcu, ul. Żurawia  

w Stefanówce, ul. Wrzosowa w Gliniance oraz na Osiedlu Radiówek; 

 inicjatywy lokalnej mieszkańców Zakrętu z ul. Dębowej na realizację zadania 

inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowej w Zakręcie – projekt  

i wykonawstwo”; 

 14.03.2017 r. – na projekt i wykonawstwo zadania „Przebudowa drogi ulica Cisowa  

w Zakręcie – projekt i wykonawstwo”. Termin realizacji do 14.06.2017 r.; 

 16.03.2017 r. –  na wykonanie dokumentacji projektowej dot. zaprojektowania instalacji 

centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku przedszkola w Pęclinie; 

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

zaplanowane w harmonogramie robót na I kwartał 2017 r. W budynku montowany jest osprzęt 

elektryczny, sanitarny, drzwi wewnętrzne. Termin zakończenia zadania – do 30.06.2017 r. 

wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;  

 09.03.2017 r. – uzyskano decyzje: 

 pozwolenia od Starosty Otwockiego na budowę kanalizacji w drogach powiatowych, 

gminnych, prywatnych w Duchnowie; 

 o zwolnieniu z zakazu wykonywania robót w szczególnych warunkach dotyczących 

zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna Kościelna ul. 

Duchnowska dz. nr 38/6”; 

 Dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: 

 10.03.2017 r. – „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 

2709W – pomoc rzeczowa”; 

 21.03.2017 r. – „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna”; 

 24.03.2017 r. – „Budowa drogi publicznej – ul. Kościelna w Gliniance”; 

 16.03.2017 r. – dokonano odbioru wykonanej instalacji oświetlenia ulicznego w Woli Duckiej 

przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 17 z drogą powiatową nr 2713W oraz przy przystanku 

autobusowym w kierunku Lublina; 

 Wyłoniono wykonawcę realizacji usługi nadzoru inwestorskiego w ramach zadania 

„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”; 

 Złożono wnioski do Starosty Otwockiego o wydanie zaświadczenia na wykonanie robót 

budowlanych realizowanych w ramach zadań: 

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

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

 „Budowa sieci wodociągowej w Izabeli ul. Modra”; 

 Przeprowadzono analizę i opracowano granice do sporządzenia nowych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni ponad 300 ha; 

 Złożono wnioski o dofinansowanie na kwoty: 

  8 800,00 zł, do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania 

„Partnerstwo dla książki 2017”.; 

 22 500,00 zł, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiązownie  

w ramach projektu „Kultura Interwencje 2017” ogłoszonego przez Narodowe 

Centrum Kultury; 
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3. Ważne spotkania i wydarzenia: 

 01.03.2017 r. – Podpisanie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym w przedmiocie 

realizacji przedsięwzięcia „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”; 

 01.03.2017 r. – Spotkanie z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli ws. realizacji 

funduszu sołeckiego; 

 03.03.2017 r. – Uroczystość 154. rocznicy potyczki oddziału pułkownika Ziemomysła 

Kuczyka w Porębach; 

 03.03.2017 r. – Spotkanie autorskie w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna dotyczące 

„Leksykonu o Gminie Wiązowna”; 

 03.03.2017 r. – Wernisaż wystawy fotograficznej w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Wiązownie; 

 05.03.2017 r. – 37. Półmaraton Wiązowski; 

 09.03.2017 r. – XVI posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;  

 09.03.2017 r. – Konferencja dot. kontraktu terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego; 

 11.03.2017 r. – Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Gliniance; 

 15.03.2017 r. – VII Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna; 

 16.03.2017 r. – Konferencja „Nauka, Kultura, Sztuka, Przedsięwzięcia Społeczne 

 i Gospodarcze wpisane w rewitalizację Kazimierza Dolnego. Zwiastuny Projektów”; 

 16.03.2017 r. – Forum Samorządowe Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

 16.03.2017 r. – Narada Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli; 

 20.03.2017 r. – II Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Wiązowna; 

 21.03.2017 r. – Spotkanie Komitetu Fundacyjnego Sztandaru OSP; 

 23.03.2017 r. – Wizyta na targowisku w Cegłowie; 

 23.03.2017 r. – Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Rzakcie; 

 24.03.2017 r. – Konwent Wójtów i Burmistrza w Osiecku; 

 25.03.2017 r. – Walne zebranie Zarządu Gminnego OSP; 

 28.03.2017 r. – Wręczenie raportu Witolda Pileckiego dyrektorom szkół. 

 

 

Wójt Gminy Wiązowna 

Janusz Budny 
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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 


