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Wójt Gminy Wiązowna 

 

ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna 

tel. 22 512 58 01 

fax 22 512 58 58 

 

 sekretariat@wiazowna.pl 

www.tuwiazowna.pl 

                   Wiązowna, dnia 30.05.2017 r. 

WS.0057.5.2016.EC 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 25.04.2017 r. do 30.05.2017 r. 

1. Wydane zarządzenia (15): 

 Zarządzenie Nr 45.437.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2017 roku ws. powołania 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy 

w Urzędzie Gminy Wiązowna (oferta nr 3.2017); 

 Zarządzenie Nr 46.438.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 25 kwietnia 2017 roku ws. ogłoszenia 

wykazu dla nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wiązowna, przeznaczonych do 

zbycia; 

 Zarządzenie Nr 47.439.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 kwietnia 2017 roku ws. powołania 

Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego zadania pn. „Usługa kompleksowego wielobranżowego Nadzoru 

Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Systemowa modernizacja obiektów 

gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno - 

prywatnego w Gminie Wiązowna”; 

 Zarządzenie Nr 48.440.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 5 maja 2017 roku 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 49.441.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 maja 2017 roku ws. wprowadzenia 

Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Wiązowa; 

 Zarządzenie Nr 50.442.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 maja 2017 roku ws. wprowadzenia 

zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 51.443.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 maja 2017 roku ws. wprowadzenia 

zmian w Regulaminie pracy Urzędu Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 52.444.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2017 roku ws. ogłoszenia wykazu 

lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Wiązowna przeznaczonych do najmu w drodze 

ofertowego przetargu nieograniczonego; 

 Zarządzenie Nr 53.445.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 11 maja 2017 roku ws. wprowadzenia 

Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy 

Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 54.446.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 maja 2017 roku ws. powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 270820W i drogi powiatowej nr 

2703W w Boryszewie”; 

 Zarządzenie Nr 55.447.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 16 maja 2017 roku ws. ustanowienia 

tytułu „Zasłużony dla Gminy Wiązowna”; 

 Zarządzenie Nr 56.448.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 16 maja 2017 roku ws. powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego zadania pn. „Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na terenie 

Gminy Wiązowna”; 

 Zarządzenie Nr 57.449.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 18 maja 2017 roku 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 58.450.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 24 maja 2017 roku ws. powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących 

własność lub będących w zarządzie Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 59.451.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 24 maja 2017 roku ws. powołania Komisji 

Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 

2. Sprawy bieżące z zakresu administracji gminnej: 

 W każdy poniedziałek odbywają się spotkania z naczelnikami wydziałów. W każdy wtorek odbywają 

się spotkania z Dyrektorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie, kierownikiem działu 

gospodarki komunalnej, kierownikiem działu wodno-kanalizacyjnego i pracownikiem ds. inwestycji 
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Zakładu Wodociągów Kanalizacji w Wiązownie. W pierwszy poniedziałek miesiąca w spotkaniach 

biorą udział kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy; 

 28.04.2017 r. – złożono wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  

o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna 

poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej”; 

 01.05.2017 r. – złożono wniosek do Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Funduszu im. Staszka 

Jonczyka „Śpiewaj!” na kwotę 2000,00 zł; 

 Podpisano umowy: 

 na dotację dla Spółki Wodnej Wiązowna Kościelna;  

 na realizację Projektu „Mam pomysł na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WM 2014-2020 w ramach działania 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu; 

 08.05.2017 r. – na dostawę materiałów na drogi powiatowe nr 2701W Majdan - Izabela i nr 2713W 

Wola Ducka/Wola Karczewska; 

 10.05.2017 r. – z wykonawcą na zmodernizowanie zjazdu do OSP Wiązowna i parkingu przy GOK  

w Wiązownie przy ul. Kościelnej w Wiązownie. Zakończono roboty budowlane, trwa procedura 

odbioru inwestycji; 

 16.05.2017 r. – na dostawę i montaż 2 szt. piłkochwytów z siatek ochronnych na ściany szczytowe 

wewnątrz hali sportowej przy szkole Podstawowej w Malcanowie. Realizacja w ramach zadania 

inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Malcanowie na cele 

oświatowe”; 

 na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej w Dziechcińcu, tj. brakującego nieoświetlonego 

odcinka ul. Dworskiej – drogi powiatowej nr 2708W – od drogi powiatowej nr 2709W do 

wysokości ul. Topolowej w Dziechcińcu; 

 na wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna dla lokalizacji: 

„Budowa oświetlenia ulicznego w Pęclinie ul. Zamkowa „Budowa oświetlenia ulicznego  

w Pęclinie ul. Źródlana”, „Budowa oświetlenia ul. Projektowanej i ul. Spokojnej w Wiązownie 

Kościelnej”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownie ul. Duchnowska”; 

 na wykonanie projektu w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Dziechcińcu  

ul. Piaskowa i Ziołowa”; 

 Wysłano zgłoszenie do udziału w projekcie edukacji cyfrowej osób 65+ finansowanego ze środków 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 3.1. Program pod nazwą „@ktywni obywatele 60+”; 

 Zakończono rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych; 

 W ramach realizacji przedsięwzięcia „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy 

wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” Partner 

Prywatny przedłożył celem uzgodnienia: 

 poprawione koncepcje Szkoły Podstawowej w Gliniance; 

 koncepcję rozbudowy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie; 

 koncepcję rozbudowy ZSG w Wiązownie; 

 koncepcję adaptacji poddasza w Gimnazjum w Gliniance; 

 projekt umowy o podwykonawstwo; 

 Uzyskano pozytywny wynik oceny wniosku o przyznanie pomocy na zadanie „Budowa świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Pęclin, gmina Wiązowna wraz z niezbędną infrastrukturą”. Wniosek został 

skierowany do dofinansowania. Trwa oczekiwanie na podpisanie umowy; 

 19.05.2017 r. – odebrano I etap kompleksowej renowacji płyty boiska trawiastego usytuowanego na dz. 

nr ew. 341/2 obr. Lipowo, gm. Wiązowna – „KS Glinianka”; 

 23.05.2017 r. – Miasto Józefów (lider) podpisało umowę o dofinansowanie zadania „Wybierzmy rower 

(…)” – budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT; 

 Rozpoczęto roboty w ramach zadań inwestycyjnych: 

 25.05.2017 r. – „Budowa sieci wodociągowej w Izabeli ul. Modra”; 

 27.05.2017 r. – „Budowa sieci wodociągowej w Zakręcie ul. Jana Pawła II”; 

 

3. Ważne spotkania i wydarzenia: 

 25.04.2017 r. – Spotkanie z zastępcą burmistrza Józefowa w sprawie akcji „Nie wKURZaj”; 

 26.04.2017 r. – Debata „Metropolia, ale jaka?”; 

 26.04.2017 r. – Samorządowe sadzenie lasu; 

 26.04.2017 r. – Spotkanie z burmistrzem Halinowa i zastępcą burmistrzem Józefowa; 

 27.04.2017 r. – Konwent Wójtów i Burmistrza Powiatu Otwockiego w Karczewie; 

 03.05.2017 r. – Gminne Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 
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 08.05.2017 r. – Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Wiązowna w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Radiówku; 

 08.05.2017 r. – Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa; 

 09.05.2017 r. – Spotkanie z Prezesem Zarządu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu; 

 09.05.2017 r. – Wręczenie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie; 

 10.05.2017 r. – Udział w zebraniu sołeckim w Boryszewie; 

 11.05.2017 r. – Spotkanie z nowym komendantem i zastępcą komisariatu w Józefowie; 

 11.05.2017 r. – Spotkanie ze Społecznym Komitetem Wiejskim z Rzakty w sprawie przyjęcia 

darowizny pieniężnej na rzecz budowy świetlicy w Rzakcie; 

 14.05.2017 r. – I Piknik Czytelniczy Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna; 

 16.05.2017 r. – Spotkanie informacyjne z dyrektorem kontraktu na budowę autostrady A2 na odcinku 

od węzła Lubelska do węzła Konik Nowy; 

 16.05.2017 r. – Narada Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli; 

 16.05.2017 r. – Spotkanie z uczestnikami projektu Erasmus + z Hiszpanii, Francji, Turcji i Polski 

realizowanego przez Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance; 

 16.05.2017 r. – Debata społeczna na temat bezpieczeństwa w gminie Wiązowna z licznym udziałem 

przedstawicieli Policji; 

 19.05.2017 r. – Spotkanie wszystkich partnerów projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w Józefowie; 

 19.05.2017 r. – Udział w Powiatowym Dniu Strażaka organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 

w Otwocku, z udziałem wszystkich władz samorządowych gmin i powiatu otwockiego; 

 19.05.2017 r. – Gala wręczania nagrody „Złote Wiązy” dla najlepszych przedsiębiorców w gminie 

Wiązowna, za rok 2016; 

 20.05.2017 r. – Szkolenie „Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 roku”; 

 20.05.2017 r. – Noc Muzeów w Izbie Regionalnej w Gliniance; 

 23.05.2017 r. – Udział w sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego; 

 24.05.2017 r. – Konferencja „Zarządzanie w XXI wieku. Zasoby ludzkie w organizacji przyszłości”  

w Wyższej Szkole Gospodarki Euroreginalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie; 

 25.05.2017 r. – Spotkanie z mieszkańcami Wiązowny oraz posłanką na Sejm RP Urszulą Pasławską na 

temat kształtu przyszłej Metropolii Warszawskiej, tzw. Wielkiej Warszawy; 

 25.05.2017 r. – Konferencja „Wdrażanie systemu pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinie z problemem 

alkoholowym” w Wiejskim Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej; 

 25.05.2017 r. – Konwent Wójtów i Burmistrza Powiatu Otwockiego; 

 27.05.2017 r. – Udział w Konwencji Metropolitalnej – Metropolia Warszawa 2.0. Prezentacja gminy 

Wiązowna w kontekście przyszłego kształtu Metropolii, naszego udziału i roli, jako niewielkiej gminy 

wiejskiej sąsiadującej z głównym ośrodkiem metropolitalnym; 

 28.05.2017 r. – 10 Piknik integracyjny „Wspólne więzi”. 

 

 

 

z up. Wójta 

Tomasz Kostyra 

 

Zastępca Wójta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


