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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 29.08.2017 r. 

WS.0057.7.2017.JI 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 28.06.2017 r. do 29.08.2017 r. 

1. Wydane zarządzenia: (26) 
1. Zarządzenie Nr 70.462.2017 z 29.06.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych- ul. Spacerowa  

w Duchnowie”. 

2. Zarządzenie Nr 71.463.2017 z 29.06.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

za 2016 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie. 

3. Zarządzenie Nr 72.464.2017 z 29.06.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

za 2016 rok Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna. 

4. Zarządzenie 73.465.2017 z 11.07.2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70.462.2017 Wójta Gminy 

Wiązowna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn.: 

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych- ul. Spacerowa w Duchnowie”. 

5. Zarządzenie 74.466.2017 z 17.07.2017 w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 

2018 r. oraz sposobu wnioskowania przedsięwzięć wskazanych do wykonania w ramach funduszu 

sołeckiego. 

6. Zarządzenie 75.467.2017 z 17.07.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do 

przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 

7. Zarządzenie 76.468.2017 z 17.07.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia  

i oceny ofert złożonych na wykonywanie w 2017 roku przez organizacje pozarządowe zadań publicznych. 

8. Zarządzenie 77.469.2017 z 21.07.2017 w sprawie powołania Komisji spisowej ds. dokonania klasyfikacji 

dokumentów na archiwalne i niearchiwalne z przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 roku 

wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. 

9. Zarządzenie 78.470.2017 z 24.07.2017 w sprawie ustalenia zasad powołania Rady Sportu Gminy 

Wiązowna i regulaminu jej funkcjonowania. 

10. Zarządzenie 79.471.2017 z 26.07.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

11. Zarządzenie 80.472.2017 z 26.07.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

12. Zarządzenie 81.473.2017 z 26.07.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

13. Zarządzenie 82.474.2017 z 26.07.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

14. Zarządzenie 83.475.2017 z 26.07.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

15. Zarządzenie 84.476.2017 z 26.07.20172017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

16. Zarządzenie 85.477.2017 z 26.07.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

17. Zarządzenie 86.478.2017 z 26.07.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. 

„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa ciągu pieszo-

rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów 

do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – pomoc rzeczowa”. 

18. Zarządzenie 87.479.2017 z  27.07.2017 w sprawie 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. 
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19. Zarządzenie 88.480.2017 z 27.07.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. 

„Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy 

Wiązowna w roku szkolnym 2017/2018”. 

20. Zarządzenie 89.481.2017 z 28.07.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 

naboru i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna (oferta nr 

4.2017). 

21. Zarządzenie 90.482.2017 z 28.07.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu 

Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi. 

22. Zarządzenie 91.483.2017 z 09.08.2017 w sprawie 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. 

23. Zarządzenie 92.484.2017 z 09.08.2017 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Wiązowna” 

osobom fizycznym, które wywarły znaczący wpływ na rozwój gminy. 

24. Zarządzenie 93.485.2017 z 11.08.2017 w sprawie powołania komitetu sterującego ds. efektywnego 

wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna. 

25. Zarządzenie 94.486.2017 z 22.08.2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Wiązownie. 

26. Zarządzenie 95.487.2017 z 28.08.2017 w sprawie powołania komisji porządkowej do przeprowadzania 

kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o ochronie środowiska. 

2. Sprawy bieżące z zakresu administracji gminnej: 

W każdy poniedziałek odbywają się spotkania z naczelnikami wydziałów i Dyrektorem ZWiK. W pierwszy 

poniedziałek miesiąca w spotkaniach biorą udział kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.  

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 Zakładu Wodociągów Kanalizacji w Wiązownie. 

Podpisano umowy: 

 21.06.2017 na wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej istniejącego placu zabaw  

w Wiązownie przy ul. Lubelskiej – dz. nr ew. 214. W dniu 17.07.2017 r. dokonano odbioru końcowego 

wykonanych robót stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonano 268 m² nawierzchni bezpiecznej 

poliuretanowej amortyzującej na całej powierzchni placu zabaw wraz z obrzeżami w linii istniejącego 

ogrodzenia panelowego placu zabaw. 

 26.06.2017 na zakup i dostawę kruszywa betonowego przeznaczonego do wykonania remontów  

i modernizacji dróg w ramach 7 zadań z funduszu sołeckiego  na 2017 r., z 6 sołectw tj.: Czarnówka, 

Glinianka I, Góraszka, Majdan, Pęclin i Poręby. Realizacja dostawy kruszywa do końca sierpnia 2017 r. 

 26.06.2017 na zakup i dostawę kruszywa dolomitowego przeznaczonego do wykonania remontów  

i modernizacji dróg w ramach 6 zadań z funduszu sołeckiego  na 2017 r., z 4 sołectw tj.: Emów, Glinianka 

I, Rzakta i Wola Ducka. Realizacja dostawy kruszywa do końca sierpnia 2017 r. 

 13.07.2017 na wykonanie inwestycji w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej  

w Czarnówce ul. Kaliny”. 

 17.07.2017 odpłatnego przeniesienia na rzecz Gminy prawa własności urządzenia w postaci sieci 

wodociągowej na dz. nr ew. 132 obr. Żanęcin, gm. Wiązowna. 

 27.07.2017 na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Spacerowa  

w Duchnowie”. W dniu 09.08.2017 r. przekazano teren budowy. Termin realizacji do końca września br. 

 31.07.2017 na wykonanie nakładki bitumicznej o szerokości 4 m na odcinku 160 mb. drogi gminnej Nr 

270822W w Michałówku, dz. nr ew. 38. Realizacja w ramach zadania z funduszu sołeckiego sołectwa 

Michałówek na 2017 r. Trwa procedura odbioru przedmiotu zamówienia od wykonawcy.  

 11.08.2017 na „Budowę świetlicy wiejskiej w Majdanie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na 

ternie Gminy Wiązowna”. W dniu 23.08.2017 r. przekazano teren budowy. 

 21.08.2017 na „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych na 

terenie Gminy Wiązowna w roku szkolnym 2017/2018”. 

 30 czerwca 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie podpisał ze Spółdzielnią Socjalną 

„Odmiana” w Wiązownie umowę na świadczenie usług opiekuńczych zleconych przez Ośrodek. 
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 29.06.2017 ogłoszono przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych- 

ul. Spacerowa w Duchnowie”. 

 30.06.2017 dokonano odbioru końcowego robót dotyczących wykonania instalacji wewnętrznej 

oświetlenia działki nr ew. 147 w Lipowie  (linia kablowa i 3 lampy oświetleniowe na słupach) oraz 

wykonania zasilania i rozdzielnicy wewnętrznej służącej do oświetlenia wiaty z gniazdami 230V i 400V. 

 04.07.2017 przekazano Wykonawcy teren budowy drogi powiatowej nr 2703W w Boryszewie  

i Góraszce oraz drogi gminnej nr 270820W. Trwa budowa odcinka drogi gminnej oraz roboty 

przygotowawcze na drodze powiatowej. 

 12.07.2017 podpisano protokół odbioru końcowego robót wybudowanego odcinka ciągu  

pieszo-rowerowego od ul. Żwirowej w Malcanowie do „Laguny”, oraz ul. Granicznej  

w Malcanowie do ul. Olchowej w Dziechcińcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ciągu 

pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W – pomoc rzeczowa”. 

 13.07.2017 otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym „Budowa świetlicy wiejskiej  

w Majdanie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na ternie Gminy Wiązowna”. 

 14.07.2017 otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym „Modernizacja drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych- ul. Spacerowa w Duchnowie”. 

 14.07.2017 złożono wniosek do Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych 

w ramach realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej w Wiązownie ul. Duchnowska dz. nr 38/6”. 

 17.07.2017  

 zakończono roboty w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej  

w Duchnowie dz. nr 406/3, 270/4”. 

 złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Duchnowska”. 

 19.07.2017 dokonano odbioru końcowego wykonanych robót dotyczących wykonania instalacji centralnej 

ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku przedszkola publicznego w Pęclinie. 

 21.07.2017 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych- ul. Spacerowa w Duchnowie”. 

 21.07.2017 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Budowa świetlicy wiejskiej  

w Majdanie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na ternie Gminy Wiązowna”. 

 25.07.2017 rozpoczęto roboty w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej  

w Zakręcie ul. Jana Pawła II”. 

 26.07.2017 ogłoszono przetarg nieograniczony „Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji 

niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie 

Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefowa do granicy Gminy Halinów  

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych- pomoc rzeczowa”, w ramach którego zostanie 

wykonana ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 oraz sieć kanalizacji sanitarnej  

w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, gm. Wiązowna”. 

 27.07.2017 ogłoszono przetarg na „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających  

do placówek oświatowych na terenie Gminy Wiązowna w roku szkolnym 2017/2018”. 

 27.07.2017 zakończono wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wierzbowej w Pęclinie wraz  

z poboczami w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

droga gminna Kąck/Pęclin nr 270834W”.  

 31.07.2017  

 rozpoczęto roboty w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej  

w Czarnówce ul. Kaliny”. 

 ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zadnia pn. „Budowa sieci wodociągowej  

w Wiązownie ul. Duchnowska dz. nr 38/6”. 

 31.07.2017 podpisano z Powiatem Otwockim porozumienie ws. pomocy rzeczowej na modernizację drogi 

powiatowej nr 2702W – ul. Asfaltowa w Zakręcie w postaci wykonanej dokumentacji projektowej oraz 

zakupu materiałów. Ponadto podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie uproszczonej dokumentacji 

projektowej brakującego odcinka ciągu pieszo-rowerowego na ul. Asfaltowej w Zakręcie. 
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 31.07.2017 podpisano protokół potwierdzający ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi 

powiatowej nr 2713W pomiędzy Wolą Karczewską a Wolą Ducką. Prace wykonywał Zarząd Dróg 

Powiatowych w Otwocku z materiałów zakupionych przez Gminę jako pomoc rzeczowa dla Powiatu. 

 01.08.2017 uzyskano decyzję inwestycji celu publicznego w ramach zadania „Budowa sieci 

kanalizacyjnej sanitarnej w Wiązownie ul. Słoneczna”. 

 02.08.2017 odebrano od Starosty pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych  

i powiatowych w ramach realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Duchnowie”. 

 09.08.2017 rozstrzygnięto przetarg „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do placówek 

oświatowych na terenie Gminy Wiązowna w roku szkolnym 2017/2018”. 

 23.08.2017 Starosta Otwocki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla rozbudowy Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego w Zakręcie. 

 23.08.2017 dokonano odbioru końcowego przebudowy drogi ul. Cisowej w Zakręcie. 

 Trwają prace projektowe dla rozbudowy ul. Długiej wraz z dojazdami w Zakręcie.  

 Trwają prace projektowe ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie. 

 Uzyskano pozwolenie na użytkowanie świetlicy wiejskiej w Izabeli. 

 Prowadzone są prace termomodernizacyjne w obiektach ZSG w Wiązownie oraz Gimnazjum  

w Gliniance. Sposób realizacji robót jest monitorowany przez zespół inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. Kwestiami związanymi z koordynowaniem prac zajmuje się powołany przez Wójta 

zespół, który raz w tygodniu omawia na bieżąco sprawy związane z przebiegiem inwestycji. 

 Złożono odwołanie od negatywnej oceny wniosku złożonego do MJWPU o dofinansowanie realizacji 

przedsięwzięcia „Rewitalizacji przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum 

Aktywności Lokalnej”.  

 Odebrano część robót związanych z budową fontanny na dz. 214 w Wiązownie w ramach realizacji 

zadania pn. Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w centrum Wiązowny - Etap III”. 

Termin realizacji do dnia 08.09.2017 r.  

 Wykonano ogrodzenie boiska w Duchnowie (dz. nr ew. 389 obr. Duchnów), a także przy budynku byłej 

hydroforni w Rzakcie obok boiska „LUKS RZAKTA” (dz. nr ew. 272 obr. Rzakta). 

 Dokonano odbioru robót związanych z budową drogi gminnej - ul. Kościelnej w Zakręcie.   

 Dokonano odbioru robót związanych z budową drogi publicznej - ul. Kościelnej w Gliniance.   

 „Wakacje blisko domu„ to akcja organizowana w Gminie Wiązowna dla uczniów, którzy pozostali  

w domu w czasie wakacji. Dzieci uczestniczyły w zajęciach prowadzonych w szkołach, Gminnym 

Ośrodku Kultury oraz Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej. Przeprowadzono lekcje w 

bibliotece dla uczestników akcji. 

 W Biurze Obsługi Mieszkańców zamontowano telebim, łączący w sobie funkcję ekranu i infokiosku. 

Dzięki temu każdy może na miejscu zapoznać się z ogłoszeniami urzędowymi, stanem spraw 

wszczynanych za pośrednictwem portalu WrotaMazowsza.pl czy wiadomościami udostępnianymi na 

stronie internetowej tuwiazowna.pl. Nie ma już tradycyjnego wywieszania kartek papieru na tablicach. 

 Zakończono konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Wiązowna  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2018 rok. Nie wpłynęły uwagi do Programu. 

 Zakończono nabór kandydatów do Rady Sportu Gminy Wiązowna. Wpłynęły cztery kandydatury. 

3. Ważne spotkania i wydarzenia: 

 10.07.2017 Spotkanie w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego. 

 14.07.2017 Spotkanie z Burmistrzem Karczewa w sprawie Akcji „Nie wkurzaj”. 

 16.07.2017 Msza Dziękczynna za Wieczór Uwielbienia w Gliniance. 

 18.07.2017 Spotkanie ze Starostą Otwockim wraz z Emilią Górską i Teosiem Górskim. 

 21.07.2017 Podpisanie aktów notarialnych przekazania działki nr 497 w Zakręcie oraz działki 165/8  

w Wiązownie - ul. Kwiatowa. 

 21.07.2017 Spotkanie z wiceburmistrzem Sulejówka ws. komunikacji. 

 21.07.2017 Obchody Święta Policji w Otwocku. 

 23.07.2017 Krajowe Święto Pomidora w miejscowości Janów gm. Karczew. 

 26.07.2017 V Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Wiązowna. 
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 26.07.2017 Podpisanie aktu notarialnego, w którym poprzez umowę darowizny Gmina Wiązowna 

pozyskała: na powiększenie terenu szkoły w Malcanowie grunt o łącznej powierzchni 2884 m2, pod 

drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni  3628 m2.. 

 27.07.2017 Narada Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli. 

 01.08.2017 Spotkanie w sprawie przygotowywania wniosku do oprogramowania na wynajmowanie sal 

i udostępnianie obiektów gminnych (E-usługi) 

 01.08.2017 Spotkanie z firmą Strabag w sprawie ustalenia organizacji ruchu na czas budowy trasy S17. 

 02.08.2017 Zespół ds. mieszkaniowych ws. utworzenia listy oczekujących na lokale mieszkalne. 

 03.08.2017 Spotkanie z z firmą Delloitte ws. centralizacji VAT i możliwości odzyskiwania Vat. 

 03.08.2017 Zespół ds. opieki senioralnej ws. Karty Seniora. 

 06.08.2017 Uroczystość otwarcia świetlicy w Izabeli. 

 08.08.2017 Spotkanie ws. przeprojektowania oświetlenia na S17 (z oświetlenia sodowego na ledowe)  

z przedstawicielem firmy MP Mosty. 

 09.08.2018 Spotkanie z dyrekcją ZSG w Wiązownie ws. organizacji roku szkolnego. 

 09.08.2017 Spotkanie ws. organizacji ruchu na drodze 721 oraz podziału kompetencji  

z przedstawicielem firmy Strabag. 

 09.08.2017 Spotkanie ws. oczyszczalni w Zagórzu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, 

ZWIK oraz prezesem Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. 

 09.08.2017 Spotkanie organizacji pozarządowych i mieszkańców z przedstawicielami LGD Natura  

i Kultura  poświęcone możliwości składania wniosków o dofinansowanie. 

 12.08.2017 Piknik w Kopkach. Impreza aktywizująco – ekologiczna połączona ze sprzątaniem wsi. 

 15.08.2017 Uroczystość z okazji Dnia Wojska Polskiego. 

 16.08.2017 Wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej „Odmiana”. 

 16.08.2017 Spotkanie ws. koncepcji ścieżki rowerowej w związku z planowanym złożeniem wniosku 

w ramach inwestycji ZIT. Planowany przebieg ścieżki Glinianka, Lipowo, Dziechciniec, Pęclin, 

Wiązowna, Duchnów. 

 17.08.2017 Spotkanie z dyrekcją ZSG Wiązowna oraz GOPS ws. organizacyjnych. 

 18.08.2017 Wizyta w UM Piotrkowa Trybunalskiego ws. elektronicznego obiegu dokumentacji. 

 20.08.2017 Dzień Gminy Celestynów. 

 22.08.2017 Spotkanie ws. Systemu informacji przestrzennej i zarządzania infrastrukturą gminy 

(GISON). 

 22.08.2017 Zebranie sołeckie w Duchnowie ws. rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2018 r. 

 23.08.2017 Podział kompetencji w siedzibie inżyniera rezydenta w Kołbieli. 

 24.08.2017 Spotkanie sołeckie w Kopkach ws. rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2018 r. oraz 

wyboru sołtysa. Nowym sołtysem został Robert Kunecki. 

 24.08.2017 Spotkanie sołeckie w Kącku ws. rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2018 r. 

 25.08.2017 Zebranie sołeckie w Rzakcie ws. rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2018 r. 

 26.08.2017 Otwarcie przedszkola Dębe Wielkie. 

 26.08.2017 Zebranie sołeckie w Pęclinie ws. rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2018 r. 

 26.07.2017 Spotkanie z burmistrzem Sulejówka ws. współpracy. 

 26.07.2017 Zebranie sołeckie w Malcanowie ws. rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2018 r. 

oraz szkolenie z syren alarmowych. 

 27.08.2017 Uroczystość z okazji 100- lecia OSP Glinianka. 

 29.08.2017 Czynności kontrolne przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) na ul. 

Cisowej w Zakręcie. 

 

Wójt Gminy Wiązowna 

         Janusz Budny 
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