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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 20.12.2016 r. 

WS.0057.15.2016.EC 

 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 29.11.2016 r. do 20.12.2016 r.  

1. Wydane zarządzenia (12): 

 Zarządzenie Nr 169.370.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28.11.2016 r. w sprawie wdrożenia produkcyjnych 

Systemów Dziedzinowych dostarczonych w ramach projektu „Rozwój Elektronicznej Administracji  

w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału 

województwa” (Projekt EA), wpisanego do regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2007-2013 w działaniu 2.2 „Rozwój e-usług”; 

 Zarządzenie Nr 170.371.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28.11.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 

164.365.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016-2026; 

 Zarządzenie Nr 171.372.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29.11.2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy 

Wiązowna (oferta nr 10.2016); 

 Zarządzenie Nr 172.373.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29.11.2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zadania „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych na 

terenie Gminy Wiązowna w roku szkolnym 2016/2017”; 

 Zarządzenie Nr 173.374.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29.11.2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Likwidacyjnej do przeprowadzenia demontażu i fizycznego zniszczenia nośnika dysku komputera Systemu 

Wydawania Dowodów Osobistych oraz zwrotu sprzętu do CPD MSWiA; 

 Zarządzenie Nr 174.375.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 

157.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 

2016 rok, z późn. zm.; 

 Zarządzenie Nr 175.376.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 01.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia 

Nr 33/2016 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 

organizacyjnego Zakładu oraz schematu organizacyjnego”; 

 Zarządzenie Nr 176.377.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 05.12.2016 r. w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; 

 Zarządzenie Nr 177.378.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 05.12.2016 r. w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; 

 Zarządzenie Nr 178.379.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 05.12.2016 r. w sprawie  

zmiany Zarządzenia Nr 164.365.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 18 listopada 2016 r.  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji Gminy 

Wiązowna na lata 2016-2026; 

 Zarządzenie Nr 179.380.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 05.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej Konkursu ekologicznego „Z Ekologią na Ty” w ramach realizacji zadania Edukacja Ekologiczna  

w Gminie Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 180.381.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 16.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych na wykonywanie w 2017 roku przez organizacje 

pozarządowe zadań publicznych. 

 

2. Sprawy bieżące z zakresu administracji gminnej: 

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

Dyrektor i Kierownik ds. Dróg Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie . W pierwszy poniedziałek 

miesiąca w spotkaniach biorą udział także kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy; 

 Zgłoszono szkoły podstawowe oraz gimnazja z terenu Gminy Wiązowna do programu rządowego Szkolny Klub 

Sportowy 2017 (nowy program bezpłatnych zajęć dla dzieci); Podpisano akty notarialne dotyczące sprzedaży  

w trybie przetargu 3 działek tzw. „Trójkątów” (o numerach ewid. 450, 451 i 452 w Wiązownie Kościelnej); 

 Podpisano akt notarialny dotyczący zakupu działek w Gliniance pod drogę; 

 Podpisano akt notarialny dotyczący zamiany gruntów pod świetlicę dla sołectwa Glinianka II; 



2 

 

 Podjęto współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Otwocku w sprawie spisu zwierząt 

gospodarskich wśród posiadaczy bydła, owiec, kóz oraz świń. Podjęto współpracę  

z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Otwocku w sprawie wysoko zjadliwej grypy ptaków; 

 Zakończono roboty na urządzeniach melioracyjnych przez spółki wodne z udziałem 90% dotacji gminnej: Zakręt, 

Izabela – Michałówek, Majdan, Góraszka, Wiązowna Północna, Wiązowna Kościelna. Dokonano oczyszczenia  

i drenowania rowów; 

 Zakończono konserwacje rowów gminnych w Gliniance – 2,4 km; 

 Zakończono odmulanie stawów gminnych – w Dziechcińcu i Malcanowie; 

 Przeprowadzono i rozliczono konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży w 13 placówkach oświatowych na 

terenie gminy Wiązowna z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie; 

 Przeprowadzono lekcję edukacyjną dla dzieci w zakresie prawidłowego utrzymania zwierząt, połączoną z wizytą 

w gabinecie weterynaryjnym; 

 Podpisano umowy z wykonawcą w ramach zadań pn.:  

 25.11.2016 r. – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnów ul. Dłuska”; „Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna ul. Nadrzeczna – odcinek I”; 

 05.12.2016 r. – „Budowa sieci wodociągowej w Izabeli dz. nr  83/15”; 

 28.11.2016 r. – przygotowano infrastrukturę pod rozbudowę monitoringu terenu oczyszczalni ścieków; 

 29.11.2016 r. – odebrano roboty budowlane polegające na przebudowie rowu melioracyjnego R-54 na terenie 

działek nr ew. 17/8 i 17/9 w Kopkach, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej  

w Kopkach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna”; 

 29.11.2016 r. – ogłoszono przetarg nieograniczony na „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do 

placówek oświatowych na terenie Gminy Wiązowna w roku szkolnym 2016/2017”; 

 Trwają prace związane z budową ul. Jeździeckiej w Malcanowie i w Kopkach. Na wniosek Wykonawcy robót 

przedłużono do dnia 23.12.2016 roku termin realizacji robót drogowych; 

 Zakończono budowę II etapu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W, ul. Mazowieckiej  

w Malcanowie. W sumie wykonano chodnik od ul. Jeździeckiej do ul. Granicznej; 

 30.11.2016 r. – złożono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek  

 o dofinansowanie wkładu własnego do projektu „Duchnowski Dom Kultury” w ramach tzw. Promesy Ministra 

(wnioskowano o 320 000,00 zł); 

 30.11.2016 r. – złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wsparcie działań  

z zakresu promocji czytelnictwa wśród mieszkańców (wnioskowano o blisko 51 000,00 zł); 

 30.11.2016 r. – uzyskano decyzje inwestycji celu publicznego w ramach zadania: 

 „Budowa sieci wodociągowej w Izabeli ul. Modra”; 

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

 „Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie dz. nr 406/3, 270/4”; 

 30.11.2016 r. – odebrano prace konstrukcyjne na Studni Uzdatniania Wody w Rzakcie;01.12.2016 r. – złożono 

wniosek do Starosty Otwockiego o wydanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych  

i powiatowych w ramach realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, gm. Wiązowna”; 

 01.12.2016 r. – przedstawiciele jednostki OSP Glinianka odebrali czek na dotację o wartości ok. 6 000,00 zł na 

zakup elementów umundurowania galowego; 

 02.12.2016 r. – złożono wniosek o dofinansowanie kursu nauki języka angielskiego dla mieszkańców gminy 

Wiązowna w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD „Natura i Kultura”; 

 06.12.2016 r. – przekazano odblaski do szkół z terenu gminy oraz kamizelki odblaskowe dla policji w ramach 

akcji „Bądź widoczny na drodze”; 

 06.12.2016 r. – przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2017; 

 07.12.2016 r. – złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach 

zadania: „Budowa sieci wodociągowej w Stefanówce ul. Bociania, ul. Złota” i „Budowa sieci kanalizacyjnej  

w Stefanówce ul. Złota”; 

 08.12.2016 r. – złożono wniosek o płatność do Ministerstwa Sportu i Turystyki na refundację kosztów 

poniesionych przy budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Malcanowie; 

(wysokość refundacji: 700 000,00 zł);      

 08.12.2016 r. – podpisano protokół odbioru robót w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Wiązowna ul. Nadrzeczna – odcinek II”; 

 08.12.2016 r. – uzyskano zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót modernizacyjnych dróg 

w technologii płyt MON w miejscowości Emów;  

 09.12.2016 r. – rozpoczęto roboty w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie 

ul. Nizinna” i „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnów ul. Dłuska”; 

 09.12.2016 r. – rozstrzygnięto przetarg nieograniczony „Dostawa oleju opałowego”  

dla Gminnego Przedszkola „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie, Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa  

w Gliniance, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance, Szkoły Podstawowej  

w Malcanowie; 

 11.12.2016 r. – przygotowano i przekazano Szlachetną Paczkę rodzinie z Gminy Wiązowna; 
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 12-15.12.2016 r. – odbyły się szkolenia dla lokalnych służb bezpieczeństwa w zakresie kreowania wizerunku 

osoby godnej zaufania w ramach realizacji zadania „Bezpieczne drogi do szkół w Gminie Wiązowna”; 

 13.12.2016 r. – zakończono remont drogi powiatowej nr 2712W w Kruszówcu, polegający  

na ułożeniu kruszywa łamanego na najbardziej zniszczonym odcinku drogi; 

 Otrzymano decyzję od Starosty Otwockiego o pozwoleniu na budowę budynków świetlicy w Majdanie, Pęclinie  

 i Kopkach; 

 14.12.2016 r. – odebrano zaświadczenie Starosty Otwockiego o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie sieci 

kanalizacyjnej w ul. Dębów w Izabeli; 

 Trwają prace odbiorowe wykonania oznakowania dróg powiatowych w pobliżu szkół – ul. Szkolnej w Zakręcie 

oraz ul. Kościelnej w Wiązownie w ramach projektu „Bezpieczne drogi do szkół w Gminie Wiązowna”; 

 Zakończono w świetlicach środowiskowych prowadzenie zajęć profilaktycznych o tematyce bezpieczeństwa, 

projekt zrealizowano w ramach zadania „Bezpieczne drogi do szkół w Gminie Wiązowna”; 

 Złożono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dokumenty niezbędne do podpisania 

umowy o dofinansowanie realizacji zadania „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”. Kwota dofinansowania ok. 4,2 mln zł; 

 Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na doposażenie  

w profesjonalny sprzęt multimedialny Wiejskiego Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej. Wartość 

wniosku ok. 300 000,00 zł; 

 Zakończono realizację zadania „Oświetlenie i monitoring na działce 214 w Wiązownie” (Park Centrum). 

Odebrano prace związane z wykonaniem oświetlenia. Uruchomiono system monitoringu; 

 Realizowane są roboty budowlane w ramach III Etapu przebudowy i rozbudowy budynku komunalnego  

w Malcanowie na cele oświatowe – wykonano i dokonano odbiorów technicznych instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej, elektrycznej oraz centralnego ogrzewania; 

 Zakończono roboty instalacyjne związane z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna  

w konwencji „zaprojektuj i wybuduj” w lokalizacjach: Rzakta i Czarnówka – ul. Graniczna, Michałówek – droga 

wewnętrzna (I etap zaplanowany na 2016 r.), Majdan – ul. Słoneczna, Dziechciniec – ul. Olchowa, Duchnów – ul. 

Kwitnącej Jabłoni oraz Majdan ul. Równa; 

 15.12.2016 r. – zakończono roboty w terenie w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Wiązownie 

Kościelnej ul. Kwiatowa”, „Budowa sieci wodociągowej w Izabeli ul. Dębów” i „Budowa sieci wodociągowej  

w Rzakcie ul. Mazowiecka”; 

 16.12.2016 r. – wykonano drenaż francuski w rowie przydrożnym wzdłuż ul. Wrzosowej  

w Gliniance na dz. nr ew. 332 obr. Glinianka na odcinku 102 mb; 

 Zamontowano iluminacje świąteczne na terenie Gminy Wiązowna; 

 Wykonano peron pod wiatę przystankową w Zagórzu; 

 Zakupiono walec drogowy i równiarkę drogową – dostawa sprzętu w dniu 13,14.12.2016 r.; 

 Naprawiono drogi w Duchnowie (ul. Sasanki, ul. Nizinna), Emowie (ul. Nadwiślańczyków  

i ul. Sosnowa), Wiązownie (ul. Świerkowa, ul. Nadrzeczna, ul. Lubelska, ul Polna, ul. Cisowa, ul. Tymotki, ul. 

Modrzewiowa), Zakręcie (ul. Lawendowa, ul. Dobra, ul. Cisowa, ul. Długa i ul. Polna), Rzakcie (ul. Popławska – 

naprawa zjazdu), Żanęcinie (droga przy świetlicy),  

 Dokonano remontów dróg przez firmę zewnętrzną w Rzakcie (ul. Jagodowa, ul. Południowa  

i ul. Pólko), Gliniance (ul. Wrzosowa), Kopkach (ul. Trakt Napoleoński), Góraszce (ul. Flory, ul. Krótka), 

Majdanie (ul. Zielona, ul. Piękna, ul. Wesoła i ul. Słoneczna), Malcanowie (ul. Żwirowa i ul. Kotliny), Wiązownie 

(ul. Świerkowa), Kącku (ul. Leśna), Rudce (ul. Jodłowa), Stefanówce (ul. Krucza), Zakręcie (ul. Świerkowa, ul. 

Lisowa, ul. Górna, ul. Sosnowa, ul. Ciekawa i ul. Polna), Woli Duckiej (ul. Działkowa, ul. Sportowa  

i ul. Różyca), Lipowym (ul. Wierzbowa i ul. Nad Świdrem); 

 Wyrównano drogi w Zakręcie (ul. Sosnowa i ul. Dobra), Wiązownie (ul. Tymotki, ul. Klonowa i ul. Kwiatowa), 

Woli Karczewskiej (ul. Choiny); 

 Zakończono prace drogowe przy budowie nawierzchni drogi powiatowej nr 2701W w Majdanie i Izabeli oraz 

drogi powiatowej nr 2713W w Woli Duckiej i Woli Karczewskiej; 

 Trwają roboty budowlane związane z budową świetlicy w Izabeli – wykonano roboty zaplanowane  

w Harmonogramie robót na 2016 r. Zostały wykonane instalacje zewnętrzne: gazowe, wodociągowe, 

elektroenergetyczne. Zawarte zostały umowy przyłączeniowe z PGE Dystrybucja S.A. o przyłączenie obiektu do 

sieci elektroenergetycznej oraz Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na przyłączenie obiektu do sieci gazowej. 

Termin zakończenia zadania – 30.06.2017 r.; 
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3. Ważne spotkania i wydarzenia: 

 30.11.2016 r. – Spotkanie ws. projektu „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej 

WOF” w Józefowie; 

 01.12.2016 r. – Forum Sekretarzy Powiatu Otwockiego; 

 06.12.2016 r. – Spotkanie ws. Reformy Systemu Edukacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim; 

 07.12.2016 r. – Podpisanie aktów notarialnych; 

 08.12.2016 r. – VI Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna; 

 09.12.2016 r. – Szkolenie z centralizacji VAT; 

 09.12.2016 r. – Uroczyste zakończenie projektu „Powiat Otwocki Stolicą Kultury Mazowsza”; 

 10.12.2016 r. – Szkolenie dla przedstawicieli NGO; 

 10.12.2016 r. – Zebranie wyborcze Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej. Wójt Gminy Wiązowna został  Wiceprezesem, a Komendant gminny Marcin Boruc – 

Sekretarzem. 

 10.12.2016 r. – I halowy turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Wiązowna w ZSG w Zakręcie ; 

 11.12.2016 r. – Świąteczne Targowisko w Szkole Podstawowej w Gliniance; 

 14.12.2016 r. – Wybory do Rady Seniorów Gminy Wiązowna; 

 15.12.2016 r. – V Konferencja Otwockiego Partnerstwa Lokalnego oraz Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego; 

 15.12.2016 r. – III Gala Biznesu Powiatu Otwockiego; 

 15.12.2016 r. – Dyskusja publiczna nad projektem planu „Zakręt Północny i Południowy”; 

 16.12.2016 r. – Dekoracja choinki świątecznej na Placu Centrum Wiązowna; 

 16.12.2016 r. – Wieczór kolęd w Gminnym Ośrodku Kultury; 

 16.12.20016 r. – Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radiówku; 

 19.12.2016 r. – Wigilia świetlic środowiskowych w ZSG w Wiązownie; 

 17.12.2016 r. – Zawody Judo o Puchar Wójta Gminy Wiązowna w ZSG w Zakręcie; 
 

 

 

                                                                                                                                      z up. Wójta Gminy 

 

                                                                                                                                       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 


