
1 

 

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 24.11.2015 r. 

AO-RA.0057.16.2015.EC 

 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 28.10.2015 r. do 24.11.2015 r. 

 

1. Wydane zarządzenia: 

 Zarządzenie Nr 153.165.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 października 2015 r. ws. 

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Systemowa 

modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii 

w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”; 

 Zarządzenie Nr 154.166.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 2 listopada 2015 roku ws. 

powołania i trybu pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naborów i wyłonienia 

kandydatów na stanowiska głównego księgowego i terapeuty zajęciowego Dziennego Domu 

„Senior-Wigor”; 

 Zarządzenie Nr 155.167.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 5 listopada 2015 r. ws. 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych gminy 

Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 156.168.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 6 listopada 2015 r. ws. 

zatwierdzenia Zarządzenia Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie nr 

25/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. ws. wprowadzenia „Regulaminu organizacyjnego zakładu” 

oraz schematu organizacyjnego Zakładu; 

 Zarządzenie nr 157.169.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 9 listopada 2015 r. ws. zmian 

w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała 

Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015 rok, z późn. zm.; 

 Zarządzenie Nr 158.170.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 10 listopada 2015 roku ws. 

powołania i trybu pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru i wyłonienia 

kandydata na stanowisko kierownika Dziennego Domu „Senior-Wigor”; 

 Zarządzenie nr 159.171.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 listopada 2015 r. ws. 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2016 – 2029; 

 Zarządzenie nr 160.172.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 listopada 2015 r. ws. 

projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2016 rok; 

 Zarządzenie nr 161.173.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 listopada 2015 r. ws. 

powołania i trybu pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru i wyłonienia 

kandydatów na stanowiska terapeuty zajęciowego i specjalisty Dziennego Domu „Senior-

Wigor”; 

2. Sprawy bieżące z zakresu administracji gminnej: 

 W każdy wtorek odbywają się spotkania z naczelnikami wydziałów, w których uczestniczy 

również Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie; w pierwszy wtorek 

miesiąca w spotkaniach biorą udział także kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy; 

 Ogłoszono konsultacje społeczne statutów jednostek pomocniczych Gminy Wiązowna-

konsultacje trwają od 13 listopada 2015 r. do 4 grudnia 2015 r.; 
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 Dodano 5 nowych kursów w rozkładzie jazdy Linii L20 w ramach zmian w rozkładach jazdy 

uzgodnionych z ZTM i miastem Otwock; dodatkowe kursy wykonywane są przez pojazd 

rezerwowy; 

 Zakończono wymianę przepustów na rowie R-7 w Zakręcie; 

 Przekazano dotację dla spółki wodnej Góraszka w kwocie 40 500,00 zł; 

 Zakończono zbieranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla 

Centrum Handlowo - Usługowego Góraszka; 

 Pozyskano dokumentację na zrzut wód deszczowych kolektorem do rzeki Świder 

w miejscowości Czarnówka; 

 Wykonano konserwację Kanału Boryszewskiego przez zarządcę lądowiska w miejscowości 

Góraszka z wniosku Gminy Wiązowna; 

 Wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie nabycia prawa 

własności do nieruchomości na rzecz Gminy Wiązowna – ul. Sosnowa w Emowie; 

 Wystąpiono z wnioskiem do Starosty Otwockiego o wydanie decyzji, że działki drogowe 

przy ul. Polnej w Więzownie stanowią mienie gromadzkie; 

 Zorganizowano odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci, opon oraz odpadów 

biodegradowalnych dla mieszkańców gminy; 

 Zlecono wykonanie map sołectwa Michałówek z adresami budynków; 

 Inwestycje realizowane w ramach oświetlenia ulicznego: 

 Dziechciniec ul. Kamiennej Górki – wykonano 8 punktów świetlnych. Trwa 

procedura podłączenia instalacji do sieci energetycznej; 

 Zakręt ul. Cisowa i Lawendowa. Trwa procedura przyłączeniowa instalacji do sieci 

energetycznej; 

 Zakręt ul. Jana Pawła II i Piękna – termin realizacji zadania do 15.12.2015 r. Do 

wykonania 12 punktów świetlnych; 

 Zakręt ul. Sosnowa – wykonano projekt. Zlecono wykonanie I etapu oświetlenia. 

Termin wykonania do 21.12.2015 r.; 

 Zakręt ul. Górna – trwają prace projektowe, termin realizacji 30.12.2015 r.; 

 Glinianka ul. Łąkowa – wykonano i odebrano 10 nowych punktów świetlnych; 

 Glinianka ul. Wawrzyniecka – trwają prace projektowe, termin realizacji 30.12.2015 

r.; 

 Majdan ul. Turkusowa – wykonano 10 punktów świetlnych. Dokonano odbioru prac. 

 Pęclin ul. Letniskowa – trwają prace projektowe. Termin realizacji zadania 

15.12.2015 r.; 

 Wiązowna Kościelna ul. Spokojna i ul. Projektowana. Trwają prace projektowe – 

termin realizacji do 15.12.2015 r.; 

 Wiązowna Gminna ul. Polna – trwają prace projektowe. Termin realizacji zadania 

30.12.2015 r. 

 Zawarto następujące umowy: 

 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi-ul. Sadowa 

w Wiązownie” – zadanie zrealizowane; 

  na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 721 na drogę 

gminną ul. Kazimierza Dowiata, dz. nr ew. 447/12 obręb geodezyjny Duchnów” – 

termin realizacji do 15.12.2015r.; 

 na modernizacje dróg w Majdanie: ul. Przyleśna, ul. Turkusowa, ul. Kwitnącej Wiśni 

– zadnie zrealizowane; 

 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul Słonecznej w Wiązownie na 

odcinku od ul. Kąckiej do ul. Pęclińskiej” – termin realizacji do 30.11.2015 r.; 

 w ramach inicjatywy lokalnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 

ul. Słonecznej w Wiązownie na odcinku od ul. Kąckiej do ul. Pęclińskiej”; 

 ze strażakami na pełnienie dyżuru dobowego w ramach akcji zima;  

 z PGE na sprzedaż energii elektrycznej i zalicznikowanie na ul. Kamiennej Górki 

w Dziechcińcu oraz w Zakręcie na ul. Cisowej; 

 02.11.2015 r. na wykonanie robót w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Wiązowna ul. Polna”. 03.11.2015 r. przekazanie placu budowy 

wykonawcy;  
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 16.11.2015 r. na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do mieszkańców 

miejscowości Stefanówka, Boryszew, Duchnów, Wiązowna Kościelna i Żanęcin; 

 17.11.2015 r. na wykonanie robót w ramach zadania pn. „Kompleksowe rozwiązanie 

zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Emowie”; 

 na wykonanie ogrodzenia dz. 214 „Plac Centrum”, umowa realizowana z funduszu 

sołeckiego Wiązowny Gminnej i Osiedla Parkowego. Termin realizacji do 30.11.2015 

r.; 

 30.10.2015 r. na wykonanie przełożenia odcinka chodnika dojścia do „Placu 

Centrum” przy ul. Lubelskiej w Wiązownie. Prace zostały zakończone; 

 30.10.2015 r. na zakup i montaż tablic edukacyjnych w postaci gier terenowych na 

„Placu Centrum”. Realizacja umowy do 11.12.2015 r. 

 Zakupiono: 

- sól drogową z antyzbrylaczem; 

- ławkę łódzką z oparciem szt.2 do Radiówka; 

- ławkę łódzką bez oparcia szt.3 do Radiówka. 

 Naprawiono nawierzchnię asfaltową drogi powiatowej nr 2710W ul. Mostów w Woli 

Karczewskiej i drogi powiatowej nr 2727W ul. Lubelska w Wiązownie poprzez uzupełnienie 

ubytków masą asfaltową na zimno; 

 Ustawiono znaki drogowe na ul. Spokojnej i ul. Projektowanej w Wiązownie; 

 Wykonano oznakowanie poziome ulicy Spokojnej i ulicy Projektowanej w Wiązownie; 

 Sprzątnięto liście z terenu Ośrodka Zdrowia, ul. Parkowej, Wydziału Technicznego przy 

ul. Boryszewskiej 2, centrum Wiązowny oraz Kopca w Wiązownie; 

 Zebrano gałęzie z ul. Szyszkowej w Malcanowie, ul. Jeździeckiej w Kopkach, 

ul. Wierzbowej w Lipowym; 

 Ustawiono tablice z nazwami miejscowości: Kopki i Poręby; 

 Ustawiono tablice sołeckie w Gliniance i w Wiązownie; 

 Wybudowano chodnik przy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II 

w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53a; 

 Wycięto krzaki i gałęzie przy ul. Sadowej w Wiązownie, ul. Wesołej, ul. Turkusowej 

w Majdanie, przy ul. Żurawiej 96 w Stefanówce, ul. Duchnowskiej w Wiązownie; 

 Wykoszono pobocza w Duchnowie przy Starej Mleczarni; 

 Wycięto drzewa w Radiówku; 

 Zdemontowano ogrodzenie przy świetlicy w Kącku; 

 Dokonano zrębkowania gałęzi przy ul. Nadrzecznej i ul. Sarniej w Wiązownie; 

 Trwa nabór do Dziennego Domu Senior-WIGOR na uczestnika domu, do 23.11.2015 r. 

wpłynęło do GOPS 30 wniosków; 

 Wydano 6 Kart Dużej Rodziny; 

 Odbyły się cztery spotkania grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w sprawie prowadzonych Niebieskich Kart. 

Aktualnie prowadzonych jest 12 Niebieskich Kart. W spotkaniach uczestniczą 

przedstawiciele instytucji i placówek z terenu gminy Wiązowna i powiatu otwockiego; 

 Trwa koordynacja prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych mieszkańców gminy 

Wiązowna (12 osób) realizowana w ramach Klubu Integracji Społecznej w oparciu 

o porozumienie gminy Wiązowna z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku, 

 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy przy realizacji projektu „Program Aktywizacja 

i Integracja”, realizacja prac społecznie użytecznych dla 10 osób, 

 Współpraca ze Stowarzyszeniem „Bądźmy Razem” przy organizacji Gminnego Dnia 

Seniora; 

 Współpraca ze Stowarzyszeniem Wiosna przy organizacji akcji „Szlachetna Paczka”; 

 30.10.2015 r. - złożono przez wykonawcę pismo o zakończeniu robót w ramach zadania pn. 

„Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: wykonanie sieci 

wodociągowej w Izabeli”; 

 05.11.2015 r. - podpisano protokół odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania 

pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnówka ul. Lawendowa wspólnie 

z inicjatywą lokalną mieszkańców”; 
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 10.11.2015 r. - złożono do Starostwa w Otwocku wniosek dot. zgłoszenia budowy sieci 

wodociągowej w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie 

ul. Dłuska”; 

 13.11.2015 r. - otrzymano uprawomocnienie Decyzji Starosty Otwockiego pozwolenia na 

budowę, rozbudowę i przebudowę SUW w Rzakcie; 

 05.11.2015 r. - wydano decyzję nr 600 o warunkach zabudowy; 

 13.11.2015 r. - wydano decyzję nr 60 celu publicznego; 

 17.11.2015 r. otrzymano decyzje inwestycji celu publicznego w ramach zadań pn.: 

 „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa 

sieci wodociągowej w Zakręcie”, 

 „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa 

sieci wodociągowej w Woli Duckiej”; 

 17.11.2015 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

w ramach zadań pn.: 

 „Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w Duchnowie – projekt 

i budowa kanalizacji”, 

 „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan – wschodnia część 

miejscowości”, 

 „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan – centralna część 

miejscowości”, 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i ulicy Gołębiej w Emowie”. 

 19.11.2015 r. odebrano zaświadczenia Starosty Otwockiego o nie wniesieniu sprzeciwu na 

budowę sieci wodociągowej w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej w Wiązownie, od ul. Sadowej dz. nr 205/17, 204/14”; 

 Przygotowano i wysłano do Wojewody Mazowieckiego dokumentację formalno – prawną do 

uchwały nr 127.XVI.2015 w/s przyjęcia zmiany nr 3 i 7 studium gminy Wiązowna; 

 Wyłożono do publicznego wglądu projekt planu ,,Wiązowna Kościelna – Parafia”  

w dniach 26.10-16.11.2015 r.; 

 Przygotowano wniosek Wójta Gminy Wiązowna do Starosty Otwockiego w/s zniesienia 

ochronności lasu w Wiązownie Kościelnej do planu ,,Sportowa”; 

 Przeanalizowano skutki rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Mazowieckiego do uchwały 

107.XV.2015 w/s planu „Wiązowna Kościelna - Gródek bis” oraz uchwały 108.XV.2015 w/s 

planu „Duchnów - Centrum Handlowe” w kontekście dalszej procedury planistycznej; 

 Trwają prace nad opracowaniem systemu zniżek w jednostkach oświatowych w ramach 

Karty Dużej Rodziny (opracowanie wzoru karty oraz informacji dla mieszkańców Gminy 

Wiązowna); 

 Opracowano regulamin konkursu: Gminny Przegląd Jasełek (przegląd planowany w dniu 21 

grudnia 2015 r. w ,,Domu nad Świdrem” w Woli Karczewskiej). Konkurs będzie skierowany 

do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Wiązowna; 

 Zlecono wykonanie projektu Parku Gminnego w Radiówku. Termin wykonania projektu do 

31.12.2015 r.; 

 Zlecono wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 164/1 w Boryszewie przy świetlicy 

wiejskiej. Termin realizacji projektu do 18.12.2015 r. Po wykonaniu projektu zostanie 

zakupiony w ramach funduszu sołeckiego sprzęt do siłowni plenerowej – wioślarz; 

 Zostały zakończone prace projektowe dla budowy brakującego odcinka chodnika 

w Duchnowie na wysokości posesji przy ul. Wspólnej 187. Dyrektor Mazowieckiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich złożył zgłoszenie wykonania robót do Wojewody 

Mazowieckiego. Prace zostaną wykonane do końca roku; 

 Trwają prace adaptacyjne poddasza w Wiejskim Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli 

Karczewskiej na potrzeby Dziennego Domu Senior-WIGOR. Przystąpiono do czynności 

związanych z odbiorem przez Sanepid i Straż Pożarną. Zakupiono komputer, drukarkę, sprzęt 

RTV; 
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 Trwają roboty budowlane II i III etapu budowy szkoły w Malcanowie. Prace realizowane są 

zgodnie z harmonogramem; 

 Odebrano roboty związane z wykonaniem 45 m² chodnika w ramach działki 138/4 

w Zakręcie. Zlecono zakup 4 ławek, 2 koszy na śmieci i stojaka na rowery - inicjatywa 

lokalna mieszkańców – realizacja umowy; 

 Wykonano instalację energetyczną wewnętrzną na dz. 138/4 w Zakręcie do istniejącego 

budynku; 

 30.10.2015 r. - zlecono wykonanie wiaty oraz dwóch ławo-stołów, urządzenie ścieżki 

edukacyjnej na „Placu Centrum”. Termin realizacji do 30.11.2015 r.; 

 30.10.2015. r. - zlecono przygotowanie tablic edukacyjnych i informacyjnych na „Placu 

Centrum”. Termin realizacji do 07.12.2015 r.; 

 30.10.2015 r. zlecono wykonanie nasadzeń kolekcji florystycznej na ścieżce edukacyjnej na 

„Placu Centrum”. Termin realizacji do 07.12.2015 r.; 

 30.10.2015 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn.: 

„Przebudowa ul. Żwirowej oraz remont ul. Jeździeckiej - droga gminna Nr 270831W” 

w Malcanowie; 

 Omówiono wraz z projektantami przedstawioną koncepcję ciągu pieszo rowerowego wzdłuż 

drogi wojewódzkiej 721 na terenie gminy Wiązowna od granicy miasta Józefowa do granicy 

z gminą Halinów; 

 Zlecono przeprowadzenie audytów energetycznych 8 budynków gminnych. Termin 

wykonania prac do 30.11.2015 r.; 

 04.11.2015 r. dokonano otwarcia złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu dot. „Systemowej modernizacji obiektów gminnych przy wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Wpłynęły dwa 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Trwa procedura oceny złożonych 

wniosków; 

 Omówiono przedstawione wstępne materiały projektowe ścieżki pieszo-rowerowej 

Dziechciniec – Malcanów – Lipowo – Glinianka; 

 Ukończono projekt chodnika w ul. Doliny Świdra w Woli Karczewskiej; 

3. Ważne spotkania i wydarzenia: 

 03.11.2015 r. – Konwent Wójtów i Burmistrza w Urzędzie Gminy Wiązowna; 

 04.11.2015 r. – spotkanie Gminnej Rady Sportu; 

 04.11.2015 r. – spotkanie zespołu ds. ochrony krajobrazu w Gminie Wiązowna; 

 04.11.2015 r. – Konferencja podsumowująca pracę nad Rocznym Programem współpracy 

Gminy Wiązowna z NGO z terenu Gminy Wiązowna; 

 05.11.2015 r. – posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie,  

 05.11.2015 r. – spotkanie z Zarządami OSP z terenu gminy Wiązowna, przekazanie sprzętu 

pozyskanego z dofinansowania z WFOŚiGW; 

 06.11.2015 r. – Spotkanie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim ws. prawnych 

i praktycznych aspektów ustawy o związkach metropolitalnych; 

 07.11.2015 r. – Zaduszki z Mienia River – koncert muzyczny w Gminnym Ośrodku Kultury 

poświęcony nieżyjącym muzykom, którzy w sposób szczególny zostawili ślad w historii 

muzyki popularnej; 

 07.11.2015 r. – udział w Ogólnopolskiej Konferencji-Pomnik Symboliczny „Pułkownik 

Kukliński-zwycięska misja”; 

 11.11.2015 r. – uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Wiązownie; 
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 18.11.2015 r. – narada koordynacyjna sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. 

Główne tematy narady to: realizacja funduszu sołeckiego za 2015 r., fundusz sołecki na 2016 

r., podatki od środków transportowych i nieruchomości na 2016 r., Program Senior-WIGOR 

oraz zimowe utrzymanie dróg-sezon 2015/2016; 

 18.11.2015 r. – udział w konferencji „Speed uppp Poland”; 

 18.11.2015 r. – spotkanie z dyrektorem ZTM w sprawie omówienia współpracy w zakresie 

funkcjonowania transportu ZTM na terenie Gminy Wiązowna; 

 19.11.2015 r. – konsultacje ws. statutów jednostek pomocniczych Gminy Wiązowna 

w Urzędzie Gminy Wiązowna; 

 23.11.2015 r. - udział pracowników w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego w Departamencie Infrastruktury w sprawie opiniowania geometrii ciągu 

pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 721; 

 23.11.2015 r. – konsultacje ws. statutów jednostek pomocniczych Gminy Wiązowna w ZSG 

w Zakręcie. 

 

                                                                                                       Wójt Gminy Wiązowna  

                                                                                                       Janusz Budny 
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