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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 24.04.2017 r. 

WS.0057.4.2017.EC 

 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 28.03.2017 r. do 24.04.2017 r. 

 

1. Wydane zarządzenia: 

 Zarządzenie Nr 33.425.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2017 r. ws. ustalenia 

harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 

na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz terminy składania dokumentów; 

 Zarządzenie Nr 34.426.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2017 r. ws. 
przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2016 rok; 

 Zarządzenie Nr 35.427.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2017 r. ws. 
przedłożenia informacji o stanie mienia Gminy Wiązowna na dzień 31.12.2016 r.; 

 Zarządzenie Nr 36.428.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2017 r. ws. 

przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury za 2016 rok; 

 Zarządzenie Nr 37.429.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2017 r. ws. powołania 

Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Pomoc rzeczowa dla Powiatu 

Otwockiego na modernizację dróg powiatowych nr 2701W Majdan- Izabela i nr 2713W Wola 

Ducka/Wola Karczewska zakup materiałów”; 

 Zarządzenie Nr 38.430.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2017 r. ws. ustalenia 

dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników Urzędu Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 39.431.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2017 r. ws. 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 40.432.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 4 kwietnia 2017 r. ws. powołania 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na wolne 

stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna (oferta nr 2.2017); 

 Zarządzenie Nr 41.433.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 5 kwietnia 2017 r. ws. ustalenia 

regulaminu dysponowania środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie 

Wiązowna w 2017 roku; 

 Zarządzenie Nr 42.434.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 5 kwietnia 2017 r. ws. powołania 

komisji do rozliczenia i brakowania druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych, 

które zostały uszkodzone w procesach wydawania dowodów osobistych w latach 2001 do 

2015; 

 Zarządzenie Nr 43.435.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 5 kwietnia 2017 r. ws. zmiany 

Zarządzenia nr 40.432.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na 

wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna (oferta nr 2.2017); 

 Zarządzenie Nr 44.436.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 7 kwietnia 2017 r. ws. powołania 

Kapituły Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu o Nagrodę Wójta Gminy Wiązowna 

„Złoty Wiąz” za rok 2016 dla najlepszych przedsiębiorców z terenu Gminy Wiązowna. 

 

2.    Sprawy bieżące z zakresu administracji gminnej: 

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

uczestniczy również Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie i Kierownik 
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Działu Gospodarki Komunalnej ww. zakładu. W pierwszy poniedziałek miesiąca  

w spotkaniach biorą udział także kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy; 

 Rozpoczęto realizację projektu unijnego „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych”; 

W ramach projektu od 01.03.2017 r. rozpoczęły działalność cztery kluby wsparcia:  

 Klub dla osób starszych prowadzony przez Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” 

skupiający 12 uczestników;  

 Klub dla dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju prowadzony przez 

Stowarzyszenie „KROKUS-WIĄZOWNA” dla 10 dzieci; 

 Klub dla osób chorujących psychicznie prowadzony przez Stowarzyszenie 

„KROKUS-WIĄZOWNA” dla 10 osób; 

 Klub dla osób niepełnosprawnych prowadzony przez Stowarzyszenie „Jesteśmy” dla 

11 osób; 

 Projekt „Mam pomysł na siebie” został zakwalifikowany do podpisania umowy na 

dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego IX Osi Priorytetowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach 

działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu; 

 Podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku na realizację prac społecznie 

użytecznych dla 12 osób z terenu gminy;  

 Przeprowadzono akcję „Czyste sołectwo – moja wizytówka” z okazji Światowego Dnia 

Ziemi; 

 Dokonano wizji lokalnej w obiektach gminnych, w ramach realizacji przedsięwzięcia 

„Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł 

energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;  

 27 marca 2017 r. – złożono projekt do Narodowego Centrum Kultury na zadanie „Pierwszy 

Gliniecki Festiwal Kultury i Tradycji Ludowej” (kwota dofinansowania: 75 000,00 zł); 

 30.03.2017 r. – ogłoszono przetarg nieograniczony „Pomoc rzeczowa dla Powiatu 

Otwockiego na modernizację dróg powiatowych nr 2701W Majdan-Izabela i nr 2713W Wola 

Ducka/ Wola Karczewska-zakup materiałów”; 

 05.04.2017 r. – otrzymano zaświadczenia Starosty Otwockiego o nie wniesieniu sprzeciwu na 

wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadań:  

 „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”; 

 12.04.2017r. – podpisano porozumienie z Powiatem Otwockim ws. udzielenia pomocy 

rzeczowej w postaci zmodernizowanego zjazdu i parkingu przy ul. Kościelnej w Wiązownie; 

 14.04.2017 r. – otrzymano koncepcję przebudowy Szkoły Podstawowej w Gliniance oraz 

koncepcję rozbudowy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie od Partnera Prywatnego  

w ramach umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym;  

 Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony: 

 31.03.2017 r. – „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W – 

pomoc rzeczowa; 

 03.04.2017 r. – „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna; 

 07.04.2017 r. – „Budowa drogi gminnej – ul. Kościelna w Zakręcie”; 

 07.04.2017 r. – „Budowa drogi publicznej – ul. Kościelna w Gliniance”; 

 Podpisano umowy: 

 07.04.2017 r. – z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego 

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W – pomoc 

rzeczowa”; 

 11.04.2017 r. – z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego 

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna”; 

 13.04.2017 r. – na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji 

zadań inwestycyjnych: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 

2709W – pomoc rzeczowa”, „Budowa drogi gminnej – ul. Kościelna w Zakręcie”, 

„Budowa drogi publicznej – ul. Kościelna w Gliniance” oraz „Przebudowa drogi ulica 

Cisowa w Zakręcie – projekt i wykonawstwo”; 

 18.04.2017 r. – na wykonanie inwestycji w ramach zadań: 

 „Budowa sieci wodociągowej w Izabeli ul. Modra”; 

 „Budowa sieci wodociągowej w Zakręcie ul. Jana Pawła II”; 
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 „Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie dz. nr 406/3, 270/4”; 

 18.04.2017 r. – z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego 

„Budowa drogi publicznej – ul. Kościelna w Gliniance”; 

 18.04.2017 r. – z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego 

„Budowa drogi gminnej - ul. Kościelna w Zakręcie”; 

 18.04.2017 r. – dokonano odbioru wykonanej instalacji oświetlenia ulicznego w Duchnowie 

ul. Kwitnącej Jabłoni na końcowym jej odcinku, tj. do ul. Dłuskiej; 

 20.04.2017 r. – złożono wniosek o przyznanie pomocy operacji „Budowa świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Pęclin, gmina Wiązowna wraz z niezbędną infrastrukturą” do Stowarzyszenia 

LGD Natura i Kultura; wartość projektu blisko 360 000,00 zł w tym wnioskowane 

dofinansowanie 229 000,00 zł; 

 

3. Ważne spotkania i wydarzenia: 

 28.03.2017 r. – Wręczenie raportu Witolda Pileckiego dyrektorom szkół; 

 29.03.2017 r. – Spotkanie z Prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej – Dariuszem Olszewskim; 

 29.03.2017 r. – Spotkanie ws. planowanej budowie linii 2x400 Kv Kozienice-Miłosna  

w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim; 

 29.03.2017 r. – Akademia Wójta „Wójt wobec prawa”; 

 30.03.2017 r. – Konferencja „Made in Poland”; 

 31.03.2017 r. – Metropolitalna Debata Ekspercka;  

 01.04.2017 r. – Zebranie wiejskie Wiązowny Kościelnej; 

 01.04.2017 r. – 73.rocznica Zrzutowiska Pierzyna; 

 02.04.2017 r. – Publiczne czytanie opowiadania „Jak Wojtek został strażakiem” w Bibliotece 

Publicznej Gminy Wiązowna; 

 03.04.2017 r. – Zebranie Osiedla Emów; 

 06.04.2017 r. – Konwent Wójtów i Burmistrza Powiatu Otwockiego; 

 06.04.2017 r. – Spotkanie z dyrektorem Oddziału PGE Mińsk Mazowiecki; 

 06.04.2017 r. – Spotkanie sołeckie w Zakręcie; 

 07.04-08.04.2017 r. – Szkolenie: „Zadania, prawa (uprawnienia) oraz obowiązki  

i odpowiedzialność Radnych i Rady Gminy”; 

 07.04.2017 r. – Uroczystość: „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na 

wschodzie w latach 1939-1948” w Celestynowie; 

 10.04.2017 r. – Zebranie sołeckie w Żanęcinie; 

 11.04.2017 r. – Spotkanie w Starostwie Powiatowym; 

 11.04.2017 r. – Spotkanie z Fundacją „Zaczyn”; 

 12.04.2017 r. – Forum Sekretarzy Województwa Mazowieckiego; 

 13.04.2017 r. – Spotkanie z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Mazowieckiego do 

spraw Polityki Senioralnej Barbarą Kucharską; 

 19.04.2017 r. – Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Metropolia Warszawa; 

 19.04.2017 r. – Spotkanie dotyczące ustawy metropolitalnej w Wołominie; 

 20.04.2017 r. – Konferencja „Odkodowany biznes. Odkodowany samorząd”; 

 22.04.2017 r. – III Eko Piknik w Zakręcie; 

 

 

 
 

 

 

 

Wójt Gminy Wiązowna 

         Janusz Budny 
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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 


