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Wójt Gminy Wiązowna 

 
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna 

tel. 22 512 58 01 

fax 22 512 58 02 

 

 sekretariat@wiazowna.pl 

www.tuwiazowna.pl 

                      Wiązowna, dnia 30.01.2018 r. 

WS.0057.1.2018.JI 

 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie 19.12.2017 r.- do 30.01.2018 r. 

 

1. Wydane zarządzenia (18): 

 Zarządzenie 155.547.2017 z 20.12.2017 Wójta Gminy Wiązowna 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 156.548.2017 z 27.12.2017 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie powierzenia obowiązków kierownika 

Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Woli Karczewskiej ul. Doliny Świdra 6; 

 Zarządzenie 157.549.2017 z 29.12. 2017 Wójta Gminy Wiązowna 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 158.550.2017 z 29.12.2017 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu 

nr 60.261.2016 z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy 

Wiązowna ; 

 Zarządzenie 159.551.2017 z 29.12.2017 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 189.390.2016 

Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług 

Gminy Wiązowna oraz jej jednostek organizacyjnych ; 

 Zarządzenie 160.552.2017 z 29.12. 2017 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie 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 nieposiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie 1.553.2018 z 02.01.2017  Wójta Gminy Wiązowna w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych do zaciągania zobowiązań; 

 Zarządzenie 2.554.2018 z 04.01.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok; 

 Zarządzenie 3.555.2018 z 04.01.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie informacji o rozstrzygnięciu otwartego 

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

 Zarządzenie 4.556.2018 z 04.01.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie powołania nowych członków Rady 

Sportu Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie 5.557.2018 z 08.01.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie zatwierdzenia zarządzenia 01/2018 

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie z dnia 04.01.2018 r. dotyczącego wprowadzenia 

"Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie"; 

 Zarządzenie 6.558.2018 z 10.01.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania 

pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęclin, gmina Wiązowna wraz z niezbędną infrastrukturą”; 

 Zarządzenie 7.559.2018 z 10.01.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie 8.560.2018 z 10.01.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie określenia wzoru karty i wniosku  

o wydanie karty dla seniorów przystępujących do programu „Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja Gmina 

Wiązowna”; 

 Zarządzenie 9.561.2018 z 15.01.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od 

pracy w 2018 r. dla pracowników Urzędu Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie 10.562.2018 z 15.01.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Gminy Wiązowna w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  

 patologiom społecznym; 

 Zarządzenie 11.563.2018 z 24.01.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na 

dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników w liczbie 12 sztuk, przeznaczonych do zbiórki 

odzieży używanej na terenie Gminy Wiązowna na okres 1 roku; 

 Zarządzenie 12.564.2018 z 26.01.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie wprowadzenia stanu alarmowego 

spowodowanego podtopieniami na terenie gminy Wiązowna, w sołectwie Majdan. 
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Sprawy bieżące z zakresu administracji gminnej: 

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

Zakładu Gospodarki Komunalnej; 

 19.12.2017 r. otrzymano częściową refundację w wysokości 2 112 881,76 zł na wydatki poniesione w ramach 

projektu „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”; 

 20.12.2017 r. dokonano odbioru koncepcji przebiegu drogi gminnej nr 270804W – ul. Krótkiej w Góraszce  

i fragmentu ul. Pięknej w Majdanie jako I etap realizacji przedmiotu umowy; 

 27.12.2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do 

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

 29.12.2017 r. unieważniono przetarg nieograniczony „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęclin, gmina 

Wiązowna wraz z niezbędną infrastrukturą”; 

 29.12.2017 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku przekazał rozliczenie z wykorzystania udzielonej pomocy 

finansowej dla Powiatu Otwockiego w kwocie 15.000,00 zł na modernizację nawierzchni skrzyżowania drogi 

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

 29.12.2017 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku przekazał rozliczenie z wykorzystania udzielonej pomocy 

finansowej dla Powiatu Otwockiego w kwocie 15.000,00 zł na modernizację drogi powiatowej nr 2708W  

w Dziechcińcu polegającą na naprawie nawierzchni nad przepustem drogowym w ul. Dworskiej; 

 09.12.2017 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku przekazał rozliczenie z wykorzystania udzielonej pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w postaci zakupu materiałów budowlanych na modernizację drogi powiatowej 

nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów. Kwota udzielonej pomocy rzeczowej wyniosła 287.314,25 zł; 

 29.12.2017 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku przekazał rozliczenie z wykorzystania udzielonej pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w postaci zakupu materiałów budowlanych na modernizację drogi powiatowej 

nr 2713W Wola Ducka/Wola Karczewska. Kwota udzielonej pomocy rzeczowej wyniosła 156.221,72 zł; 

 02.01.2018 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Budowę targowiska w miejscowości Wiązowna w celu 

promocji produktów lokalnych” (kwota 2 875 127,00 zł); 

 05.01.2018 r. otrzymanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach realizacji zadania 

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Kwiatowa”; 

 od 09.01.2018 r. do 24.01.2018 r.  złożono 10 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot.  

planowanych inwestycji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna w  2018 r. w konwencji „zaprojektuj  

i wybuduj” oraz „projektuj”; 

 10.01.2018 r. ogłoszono ponownie przetarg nieograniczony na „Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Pęclin, gmina Wiązowna wraz z niezbędną infrastrukturą”; 

 10.01.2018 r. złożono dwa wnioski o dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 

budowy boiska w Góraszce oraz zagospodarowania terenu wokół Izby Regionalnej w Gliniance w ramach 

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. Wartość złożonych projektów 50.000,00 

zł; 

 10.01.2018 r. złożono wniosek o płatność dla projektu „Wybierzmy rower – Partnerstwo na rzecz komunikacji 

niskoemisyjnej WOF”. Jednocześnie złożono wniosek sprawozdawczy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych; 

 12.01.2018 r. złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach zadań: 

 „Budowa sieci wodociągowej w Malcanowie przy ul. Szyszkowej”; 

 „Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie przy ul. Projektowanej; 

 15.01.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie opracowany we współpracy z firmą Mały Inżynier  

na współfinansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Malcanowie. Wartość projektu: 

424.237,51 zł; 

 15.01.2018 r. wysłano zapytanie ofertowe do Wykonawcy na wykonanie i zatwierdzenie u Powiatowego Inżyniera 

Ruchu w Otwocku projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem opinii w zakresie geometrii drogi  dla 

drogi gminnej nr 270822W w Michałówku - na odcinku od pasa drogowego drogi powiatowej nr 2701W  

do granicy administracyjnej z gminą Halinów, tj. na długości ok. 640 mb. drogi; 

 20.01.2018 r. odbiór zaświadczenia na wykonanie robót w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Dębowa”; 

 22.01.2018r. zlecono wykonanie systemu alarmowego w budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie; 

 22.01.2018r. wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego 

kolidującego z projektowaną modernizacją drogi gminnej nr 270812W – ul. Sosnową w Emowie; 

 25.01.2018 r. wpłynęła informacja z LGD Natura i Kultura o skierowaniu do dofinansowania projektu 

”Modernizacja budynku w Porębach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna”. 

Wartość projektu: 139.077,29 zł. Wniosek przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego; 

 25.01.2018 r. otwarcie ofert złożonych w powtórzonym przetargu nieograniczonym na „Budowę świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Pęclin, gmina Wiązowna wraz z niezbędną infrastrukturą (kwota 375 155,00 zł); 

 26.01.2018 r. złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach zadania „Budowa 

wodociągu i kanalizacji w Emowie ul. Jasna”; 
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 W związku z koniecznością dokonania aktualizacji map podziałowych, spowodowaną ujawnieniem nowych 

podziałów nieruchomości na obszarze objętym inwestycją budowy ul. Długiej w Zakręcie, w dniu 8.01.2018 roku 

został złożony uzupełniony wniosek do Starosty Otwockiego o realizację budowy ul. Długiej wraz z odcinkami 

dojazdów tj. 3 odcinków ul. Świerkowej, Sosnowej, Słonecznej, Wąskiej, Krętej, Nowej, Polnej oraz Krótkiej w 

miejscowości Zakręt w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

 Trwają końcowe prace projektowe ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie. W 22.12.2017 r. złożono  wniosek do 

Starosty o wznowienie postępowania ws wydania decyzji ZRID oraz opracowywana jest dokumentacja 

projektowo wykonawcza zgodnie z zakresem opisanym w umowie; 

 W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” - prowadzone są roboty związane  

z przebudową i rozbudową obiektów: 

 Szkoła Podstawowa w Zakręcie - trwają prace budowlane oraz roboty związane z rozbudową budynku 

szkoły o nowe skrzydło oraz instalacja wentylacji w starym budynku; 

 Szkoła Podstawowa w Gliniance – trwają prace budowlane w starym budynku – rozbiórka stropów 

drewnianych, podłóg na gruncie, wykonywane są ławy i ściany fundamentowe dla rozbudowy. W dniu 

23.01.2018 roku złożono w PGE Dystrybucja  wniosek o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla budynku 

Szkoły Podstawowej przy ul. Napoleońskiej 1 do łącznej mocy 150 kW; 

 Budynek po gimnazjum w Gliniance – w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem obiektu na energię 

elektryczną spowodowaną zainstalowaniem nowych urządzeń – pomp ciepła, w porozumieniu z PGE 

Dystrybucja, w trybie awaryjnym i pilnym zostało wykonane nowe przyłącze do budynku. Nowe 

przyłącze energetyczne dla budynku szkoły zostało wykonane przez PGE i odebrane w dniu 15.01.2018 

roku. Ogrzewanie w obiekcie funkcjonuje bez zastrzeżeń. Trwają prace wykończeniowe z zakresu 

termomodernizacji tj. regulacja urządzeń, montaż sufitów podwieszanych i obudów z płyt g-k., 

przystąpiono do prac związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania poddasza i dostosowania 

klatki schodowej do wymogów p-poż; 

 Szkoła Podstawowa w Wiązownie, trwają prace termomodernizacyjne – rozruch oraz regulacja 

zamontowanych urządzeń wentylacyjnych, prace wykończeniowe w tym  montaż sufitów podwieszanych 

i obudów z płyt g-k. Prowadzone są prace związane z rozbudową obiektu – wykonywane jest I piętro; 

 Świetlica w Woli Duckiej –  zakończono prace przygotowawcze, rozpoczęto fazę robót budowlanych. 

Prowadzone roboty budowlane oraz termomodernizacyjne są nadzorowane przez zespół inspektorów 

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

Wójta Gminy zespół ds. PPP, który zbiera się cyklicznie raz w tygodniu i omawia na bieżąco sprawy 

związane z przebiegiem realizowanych robót.  

 W okresie od grudnia do lutego systematycznie dostarczane jest doposażenie pracowni przedmiotowych 

zakupione w ramach projektu „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” realizowanego w ramach RPO WM na 

lata 2014-2020. Do tej pory dostarczono m.in. komputery do pracowni informatycznej, monitor interaktywny, 

tablice multimedialne, mapy i globusy do pracowni geograficznych, programy komputerowe do zakupionych 

tablic. Całkowita wartość doposażenie to ok. 150 tys. zł; 

 W ramach realizacji  zadania „Zagospodarowanie terenu dz. 147 w Lipowie” odbyło się spotkanie z Sołtysem  

w celu uzgodnienia dalszego zakresu opracowania projektu zagospodarowania terenu działki; 

 W ramach realizacji  zadania „Zagospodarowanie dz. nr ew. 138/4 – Ośrodek integracji Zakącik w Zakręcie…” 

podjęto działania w  zakresie przygotowania dokumentacji projektowej; 

 W ramach realizacji  zadania „Zagospodarowanie działki 353/1 przy ul. Krótkiej w Pęclinie” przeprowadzono 

wizję lokalną. Oczekuje się na wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew w celu podjęcia działań w zakresie 

uprzątnięcia i uporządkowania terenu. W dniu 24 stycznia odbyło się wyznaczenie granic działki; 

 Trwa przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosków o dofinansowanie na realizację przebudowy 

Gminnego Centrum Kultury (pawilonu) w Wiązownie; 

 W ramach realizacji  zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki” odbyło się 

spotkanie z sołtysem w celu omówienia planowanego zagospodarowania terenu. Zlecono wykonanie map do celów 

projektowych; 

 W ramach realizacji  zadania „Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem” odbyło się 

spotkanie z sołtysem oraz opiekunką świetlicy w celu uzgodnienia zakresu dalszego zagospodarowania terenu. 

Zlecono wykonanie map do celów projektowych; 

 Odbyła się wizja w budynku sklepu i biblioteki w Duchnowie pod kątem oceny stanu technicznego i dalszej 

przydatności budynku na przyszłą przebudowę i rozbudowę; 

 Rozpoczęły się prace ziemne i wycinka drzew na I części ścieżki rowerowej w drodze wojewódzkiej Nr 721 – 

tj. na ul. Wiązowskiej. Prace wykonuje firma: „TOMIRAF” S.C. Michał Tomaszewski, Rafał Tomaszewski 

z siedzibą: 05-430 Celestynów, Glina ul. Wspólna 42. Roboty drogowe w szerszym zakresie będą kontynuowane 

przy nadejściu sprzyjających warunków atmosferycznych; 

 Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania prac 

termomodernizacyjnych obiektu oraz przyszłej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej OSP w 

Porębach na świetlicę wiejską. Termin realizacji dokumentacji projektowej do 30.05.2018 roku; 
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 Rozpatrzono złożone dwa wnioski inicjatywy lokalnej mieszkańców dot. wykonania projektów i budowy 

oświetlenia ulicznego - w Wiązownie ul. Sadowa (1 punkt świetlny) i w Malcanowie ul. Żwirowa (1 punkt 

świetlny). Podpisano dwie umowy inicjatywy lokalnej z mieszkańcami na realizację w/w przedsięwzięć w 2018 r. 

 

2. Podpisano umowy: 

 20.12.2017 r. i  22.12.2017 r. z wybranym dostawcą w drodze przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu  

i wyposażenia dydaktycznego do placówek oświatowych w ramach zadania pn. „Zakup i dostawa pomocy 

dydaktycznych - w ramach projektu „Kreatywny uczeń- innowacyjna szkoła” współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego;  

 02.01.2018 r. na „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie 

Gminy Wiązowna w roku szkolnym 2017/2018”; 

 09.01.2018 r. - na „Budowę targowiska w miejscowości Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych”. 

  

3. Ważne spotkania i wydarzenia: 

 19.12.2017 r. Udział w Samorządowym Spotkaniu Opłatkowym; 

 29.12.2017 r. Udział w świątecznym spotkaniu Zarządu Gminnego OSP;  

 09.01.2018 r.  

 Wizyta w Dziechcińcu w sprawie ustalenia niezbędnych prac oraz koncepcji zagospodarowania działki 

zlokalizowanej przy świetlicy w Dziechcińcu; 

 Spotkanie z projektantem w sprawie omówienia dokumentacji projektowej przebudowy budynku 

pawilonu w Wiązownie; 

 10.01.2018 r.  

 Wizja lokalna w Pęclinie na dz. nr 353 w sprawie ustalenie niezbędnych do wykonania prac oraz koncepcji 

zagospodarowania terenu; 

 Spotkanie ws. świetlicy w Stefanówce (ustalenia treści protokołu uzgodnień); 

 11.01.2018 r. Udział w III Gminnym Przeglądzie Jasełek; 

 12.01.2018 r. Spotkanie z projektantem ws. ul. Krótkiej (koncepcja budowy drogi); 

 24.01.2018 r. Udział w odprawie rocznej Policji dotyczącej bezpieczeństwa na terenie powiatu otwockiego; 

  

 

 

 

 

 Wójt Gminy Wiązowna  

      Janusz Budny 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


