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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 28.11.2017 r. 

WS.0057.10.2017.JI 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 01.11.2017 r. do 28.11.2017 r. 

1. Wydane zarządzenia (13): 

 Zarządzenie Nr 126.518.2017 z 31.10.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zadania pn. „Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego 

„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”; 

 Zarządzenie Nr 127.519.2017 z 06.11.2017 w sprawie powołania Komisji spisowej ds. dokonania 

czynności mających na celu wyłączenie z przechowywanych depozytów dokumentacji z wyborów 

przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku do organów stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego z obwodu głosowania Nr 4 w Wiązownie; 

 Zarządzenie Nr 128.520.2017 z 06.11.2017 w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw 

mieszkaniowych; 

 Zarządzenie Nr 129.521.2017 z 13.11.2017 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. 

 Zarządzenie Nr 130.522.2017 z 14.11.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zadania pn. „Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Wiązowna”; 

 Zarządzenie Nr 131.523.2017 z 15.11.2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązowna 

na 2018 rok; 

 Zarządzenie Nr 132.524.2017 z 15.11.2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wiązowna na lata 2018 – 2033; 

 Zarządzenie Nr 133.525.2017 z 16.11.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Gminy Wiązowna w roku 2018 oraz w latach 2018-2020; 

 Zarządzenie Nr 134.526.2017 z 16.11.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do 

wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach 

zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020; 

 Zarządzenie Nr 135.527.2017 z 16.11.2017 w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w 

otwartym naborze partnera, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.1.1 

Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

 Zarządzenie Nr 136.528.2017 z 20.11.2017 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy 

Wiązowna" osobom fizycznym, które wywarły znaczący wpływ na rozwój gminy; 

 Zarządzenie Nr 137.529.2017 z 21.11.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; 

 Zarządzenie Nr 138.530.2017 z 21.11.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

2. Sprawy bieżące z zakresu administracji gminnej: 

 W każdym tygodniu odbywały się spotkania z naczelnikami wydziałów, w których uczestniczy 

również Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie.; 
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  02.11.2017 r. rozpoczęcie robót w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej  

w Góraszce ul. Liliowa”; 

 06.11.2017 r. 

 odbiór wykonanych robót w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej  

w miejscowości Wiązowna ul. Duchnowska dz. 38/6”; 

 rozpoczęcie robót w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Dziechcińcu  

ul. Piaskowa i ul. Ziołowa”, 

 07.11.2017 r. 

 złożono wniosek o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót 

budowlanych w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Duchnowska 

dz. nr 41/5”; 

 wizja lokalna z wykonawcą i dostawcą urządzenia do podnoszenia ciśnienia  

w sieci wodociągowej w Duchnowie na ul. Pogodnej; 

 09 - 21.11.2017 r. dokonano odbioru technicznego wykonanych w ramach budowy i przebudowy 

instalacji oświetlenia ulicznego w 9 lokalizacjach, zrealizowanych w ramach zadań inwestycyjnych 

„Budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownie ul. Sportowa 15 do ul. Szkolnej”, „Budowa oświetlenia 

ulicznego ul. Pólko w Rzakcie”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Bolesławowie ul. Bażantów”, 

„Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnówce ul. Brzozy”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Woli 

Duckiej ul. Sportowa”, „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Wiązownie Kościelnej ul. Słoneczna – 

projekt i wykonawstwo”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Rudce ul. Jodłowa”, „Budowa 

oświetlenia ulicznego w Malcanowie ul. Mazowiecka – projekt i wykonawstwo”, „Budowa świetlicy 

wiejskiej w Kopkach w ramach tworzenia sieci świetlic na terenie Gminy Wiązowna – przebudowa 

sieci elektroenergetycznej nN i oświetlenia ulicznego”; 

 14.11.2017 r.  

 dokonano odbioru technicznego wykonanej instalacji oświetlenia ulicznego  na działce nr ew. 

81 w Kopkach – zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w Kopkach ul. Nad 

Świdrem przy kładce”. Obecnie trwa procedura z PGE Dystrybucja dot. zalicznikowania 

wykonanej instalacji i podłączenia do sieci dystrybucyjnej; 

 przekazano teren budowy dla Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w celu 

wykonania II oraz III części zadania „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”; 

 przekazano teren budowy dla firmy: „TOMIRAF” S.C. Michał Tomaszewski, Rafał 

Tomaszewski na wykonanie I części oraz IV części zadania inwestycyjnego 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”; 

 15.11.2017 r. dokonano odbioru przebudowanego oświetlenia boiska piłkarskiego „KS Glinianka”; 

 17.11.2017 r. podpisano protokół przekazania placu budowy wykonawcy realizującego zadanie 

inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Duchnowie”; 

 22.11.2017 otrzymano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach realizacji 

zadania „Budowa sieci wodociągowej w Żanęcinie dz. nr 132/3”; 

 23.11.2017 r. złożono wniosek do Starostwa Otwockiego o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu 

sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w Wiązownie Osiedle Kwiatowe”; 

  Zakończono modernizację ul. Spacerowej w Duchnowie. W dniu 22.11.2017r. podpisano w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie protokół rozliczenia dotacji ze środków 

związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – kwota rozliczenia dotacji – 73 tys.; 

 Trwają prace projektowe dla rozbudowy ul. Długiej wraz z odcinkami dojazdów w Zakręcie. Zostały 

opracowane i przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  mapy do celów 

projektowych oraz mapy podziałów nieruchomości wchodzących w zakres inwestycji. W Starostwie 

Otwockim prowadzone jest postępowanie w sprawie udzielenia Gminie Wiązowna pozwolenia 

wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do ziemi; 

 Trwają prace projektowe ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie. Na wniosek mieszkańców 

dokonano korekty linii rozgraniczających projektowanego pasa drogowego ul. Polnej. 

Przeprowadzono negocjacje z Wykonawcą projektu budowlanego. Podpisany został aneks do umowy 

z terminem realizacji do 28.02.2018 r.; 
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 W ramach realizacji przedsięwzięcia „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy 

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

 w szkole w Zakręcie trwają prace budowlane oraz roboty związane z rozbudową budynku 

szkoły o nowe skrzydło; 

 w szkole w Gliniance trwają prace przygotowawcze, rozbiórkowe, rozpoczęto wykopy pod 

fundamenty; 

 w budynku po gimnazjum w Gliniance trwają prace termomodernizacyjne oraz prace związane 

z przebudową i zmianą sposobu użytkowania poddasza; 

 w szkole w Wiązownie trwają prace termomodernizacyjne, rozpoczęto również prace 

przygotowawcze związane z rozbudową obiektu; 

 w świetlicy w Woli Duckiej trwają prace przygotowawcze, inwestor oczekuje na wydanie 

decyzji zezwalającej na przebudowę obiektu.  

 Zgodnie z aneksem do umowy o pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego przekazano 15.000,00 zł 

pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego w celu modernizacji nawierzchni skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 2701W z drogą gminną ul. Piękną w Majdanie; 

 Zawarto porozumienie w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi 

powiatowej nr 2708W w Dziechcińcu polegającą na naprawie nawierzchni nad przepustem drogowym 

w ul. Dworskiej; 

 Trwa realizacja zadania montaż pompy ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy 

wiejskiej w Kącku. Przewidywany termin realizacji do końca listopada 2017 r.; 

 Po dokonanym odbiorze technicznym wykonanej instalacji oświetlenia wewnętrznego i złącza 

kablowego oraz oświetlenia altany w miejscowości Glinianka przy ul. Sosnowej trwa procedura z PGE 

Dystrybucja dot. zalicznikowania wykonanej instalacji i podłączenia do sieci dystrybucyjnej; 

 Zakupiono kruszywo do niezbędnych napraw i remontów dróg gminnych w ilości 1000 t. kruszywa 

betonowego oraz 645,24 t. kruszywa dolomitowego. 

 

3. Podpisano umowy: 

 03.11.2017 r. na wykonanie zadań inwestycyjnych „Budowa sieci wodociągowej  

w Stefanówce ul. Bociania ul. Złota”, „Budowa sieci kanalizacyjnej w Stefanówce ul. Złota”; 

 09.11.2017 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 

Sosnowej i Gołębiej w Emowie” w latach 2017-2018; 

 20.11.2017 na zakup przyczepy niskopodwoziowej. Termin dostawy do 22.12.2017 r.; 

 Z jednostkami OSP na zimowe utrzymanie dróg. 

 

4. Przetargi: 

 31.10.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie usługi Nadzoru Inwestorskiego nad 

realizacją zadania inwestycyjnego 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 Józefowa do granicy Gminy Halinów w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych- pomoc rzeczowa”; 

 09.11.2017 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na pełnienie „Usługi Nadzoru 

Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „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”; 

 13.11.2017 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym „Udzielenie i obsługa kredytu 

długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 3.800.000,00 PLN z możliwością 

niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat”; 

 14.11.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony „Wyposażenie pracowni przedmiotowych  

w Gminie Wiązowna” realizowanego w ramach projektu „Kreatywny uczeń- innowacyjna szkoła”; 

 21.11.2017 r. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony „Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad 

realizacją zadania inwestycyjnego „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”; 

 23.11.2017 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym „Wyposażenie pracowni 

przedmiotowych w Gminie Wiązowna”; 
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 23.11.2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony „Udzielenie i obsługa kredytu 

długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 3.800.000,00 PLN z możliwością 

niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat”. 

 28.11.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony „Budowa targowiska w miejscowości Wiązowna 

w celu promocji produktów lokalnych”. 

.  

5. Ważne spotkania i wydarzenia: 

 06.11.2018 r. Udział w wydarzeniu poświęconym wręczeniu Nagrody Marszałka Województwa 

Mazowieckiego dla Stowarzyszenia Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej 

„Wawrzynioki”; 

 07.11.2017 r. Spotkanie ws. organizacji Grand Prix Traktu Brzeskiego 2017; 

 08.11.2017 r. Spotkanie z Burmistrzem i Wiceburmistrzem Sulejówka w sprawie współpracy;  

 09.11.2017 r.  

 Uroczystość „Gminny Dzień Seniora”; 

 Spotkanie z państwem Dukaj w sprawie przejęcia infrastruktury wod-kan na terenie 

dawnego sanatorium w Zagórzu; 

 10.11.2017 r. Udział w uroczystości w przedszkolu „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie 

przygotowanej z okazji Dnia Niepodległości; 

 11.11.2017 r. Gminne Obchody Dnia Niepodległości; 

 12.11.2017 r. Piknik Militarny oraz Koncert Patriotyczny z okazji Dnia Niepodległości; 

 13.11.2017 r. Podpisanie aktu notarialnego (umowy darowizny nieruchomości) dz. 388/6 

Duchnów, dz. 517/4, 518/3, 520/2, 521/4, 526/5 Glinianka, dz. 151/12 Czarnówka,   

dz. 310/8, 309/1, 309/8  Malcanów z przeznaczeniem pod drogę, 

 14.11.2017 r. Spotkanie z firmą Warbud wykonawcą Południowej Obwodnicy Warszawy  

w sprawie możliwości korzystania do celów budowy z ul. Starej Gruszy i Krajobrazowej  

w Majdanie; 

 15.11.2017 r.  

 Spotkanie z prezesem firmy SANMARINO Agnieszką Kucewicz wykonawcą autostrady 

A2 pomiędzy węzłem ”Konik” w kierunku Mińska Mazowieckiego; 

 Narada z dyrektorami placówek oświatowych; 

 Uroczystość „Złote Gody”; 

 16.11.2017 r.  

 Spotkanie z Przewodniczącym Rady Powiatu Otwockiego Dariuszem Grajdą; 

 Narada Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli; 

 20.11.2017 r.  

 Spotkanie z dyrektorem ds. inwestycji Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych  

w sprawie nieruchomości położnej na obszarze planu Gródek; 

 Uroczyste spotkanie z pracownikami GOPS z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego”; 

 22-24.11.2017 r. Konferencja Szkoleniowa Organizatorów Imprez Biegowych w Polsce; 

 24.11.2017 r. Wizyta Wicemarszałek Elżbiety Lanc w GOPS oraz Senior - Wigor. 

  
 

 

 

 Wójt Gminy Wiązowna 

 Janusz Budny 
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