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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 31.10.2017 r. 

WS.0057.9.2017.JI 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 26.09.2017 r. do 31.10.2017 r. 

1. Wydane zarządzenia (17): 

 Zarządzenie Nr 109.501.2017 z 26.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  

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

pozarządowe zadań publicznych w zakresie „Ochrona i promocja zdrowia”; 

 Zarządzenie Nr 110.502.2017 z 26.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zadania „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”; 

 Zarządzenie Nr 111.503.2017 z 28.09.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  

ds. opracowania Strategii Polityki Senioralnej Gminy Wiązowna na lata 2017-2020; 

 Zarządzenie Nr 112.504.2017 z 28.09.2017 r. 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 Nr 113.505.2017 z 28.09. 2017 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora Programu 

„Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Gmina Wiązowna”; 

 Zarządzenie Nr 114.506.2017 z 29.09.2017 r. 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 115.507.2017 z 05.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  

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

Wiązowna (oferta nr 6.2017); 

 Zarządzenie Nr  116.508.2017 z 06.10.2017 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy 

Wiązowna” osobie fizycznej, która wywarła znaczący wpływ na rozwój gminy; 

 Zarządzenie Nr 117.509.2017 z 10.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wiązowna, przeznaczonej do zbycia; 

 Zarządzenie Nr 118.510.2017 z 10.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wiązowna, przeznaczonej do zbycia; 

 Zarządzenie Nr 119.511.2017 z 11.10.2017 r. 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 Nr 120.512.2017 z 11.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia stanu alarmowego 

spowodowanego podtopieniami na terenie Gminy Wiązowna, w sołectwie Wiązowna Kościelna; 

 Zarządzenie Nr 121.513.2017 z 18.10.2017 r. 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 122.514.2017 z 18.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji do wyłonienia kandydata 

na stanowisko pracy w Wydziale Podatków (umowa na zastępstwo - oferta nr 7.2017); 

 Zarządzenie Nr 123.515.2017 z 19.10. 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zadania „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”; 
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 Zarządzenie Nr 124.516.2017 z 26.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zadania „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 125.517.2017 z 26.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2018. 

 

2. Sprawy bieżące z zakresu administracji gminnej: 

 W każdym tygodniu (poniedziałek, wtorek) odbywały się spotkania z naczelnikami wydziałów,  

w których uczestniczy również Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie.; 

 23.09.2017 r. został wprowadzony na teren budowy wykonawca w celu wykonania pompy ciepła  

i instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Kącku. Zadanie dwuletnie 

2017/2018. Termin realizacji do 31.01.2018 r.; 

 27.09.2017 r., 29.09.2017 r., 2.10.2017 r. i 6.10.2017 r. uzyskano dziewięć zaświadczeń Starosty 

Otwockiego o niewniesieniu sprzeciwu na zakresy robót objęte zgłoszeniami dot. przebudowy 

oświetlenia ulicznego w dziewięciu lokalizacjach na terenie Gminy Wiązowna. W dniu 6.10.2017 r. 

wykonawca został wprowadzony na teren budowy w celu realizacji 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 i oświetlenia ulicznego”; 

 28.09.2017 r. dokonano odbioru technicznego wykonanej instalacji oświetlenia wewnętrznego  

i złącza kablowego oraz oświetlenia altany w Gliniance przy ul. Sosnowej, na działce nr ew. 393. 

Obecnie trwa procedura dot. zalicznikowania wykonanej instalacji i załączenia do sieci 

dystrybucyjnej; 

 28.09.2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę  sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia 

ulicznego na działce nr ew. 81 w Kopkach – zadanie inwestycyjne: „Budowa oświetlenia ulicznego 

w Kopkach ul. Nad Świdrem przy kładce”. Wykonawca został wprowadzony na teren budowy  

w celu realizacji zadania; 

 28.09.2017 r. w ramach pomocy rzeczowej przekazano Zarządowi Dróg Powiatowych w Otwocku 

dokumentację projektową dot. modernizacji drogi powiatowej nr 2702W – ul. Asfaltowa w Zakręcie 

poprzez budowę ścieżki rowerowej; 

 29.09.2017 r. odebrano zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych 

w ramach realizacji zadań:  

 „Budowa sieci wodociągowej w Dziechcińcu ul. Piaskowa i Ziołowa”; 

 „Budowa sieci kanalizacyjnej w Stefanówce ul. Złota”; 

 „Budowa sieci wodociągowej w Stefanówce ul. Bociania i ul. Złota”; 

 30.09.2017 r. dokonano odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych świetlicy  

w Majdanie. Zakres wykonanych robót obejmuje m.in. rozbiórkę starej świetlicy wiejskiej, roboty 

ziemne, fundamenty, konstrukcję żelbetową, wykonanie ścian i ścianek oraz przyłącza 

wodociągowego; 

 06.10.2017 r. dokonano odbioru przebudowy drogi powiatowej w Boryszewie i Góraszce w branży 

telekomunikacyjnej. Wykonawca przebudował infrastrukturę telekomunikacyjną zgodnie  

z projektem wykonawczym; 

 16.10.2017 r. dokonano odbioru technicznego wykonanej instalacji oświetlenia ulicznego w Kącku 

ul. Majowa – II etap końcowy. Zadanie inwestycyjne: ”Budowa oświetlenia ulicznego drogi 

powiatowej 2705W w Kącku – ul. Majowa”; 

 16.10.2017 r. wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy oświetlenia boiska 

piłkarskiego „KS Glinianka”. Termin realizacji inwestycji do 17.11.2017 r.; 

 17.10.2017 r. otrzymano decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie  

w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na 
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budowie kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr ew. 252, 253, 254/3, 262, 277, 278/1, 278/2, 279/1, 

279/2, 280, 281, 282, 283 położonych w Majdanie, ul. Piękna. Sprawa została przekazana do 

ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji; 

 Zakończono realizację inwestycji finansowanych w części ze środków funduszu sołeckiego na 2017 

r. związanych z urządzeniem siłowni plenerowych w 6 lokalizacjach: Lipowo, Żanęcin, Wola 

Karczewska, Góraszka, Zakręt (siłownia przy Orliku i na placu „Zakącik”); 

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

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

projektowych oraz mapy podziałów nieruchomości wchodzących w zakres inwestycji realizowanej 

w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. W Starostwie Otwockim prowadzone jest postępowanie  

w sprawie udzielenia Gminie Wiązowna pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód 

opadowych do ziemi; 

 Trwają roboty budowlane przy modernizacji ul. Spacerowej w Duchnowie. Wykonano stabilizację 

podłoża cementem, na której następnie zostanie wykonana i przeprofilowana podbudowa z kruszywa 

łamanego; 

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

dokonano korekty linii rozgraniczających pas drogowy ul. Polnej. Przeprowadzono negocjacje  

z wykonawcą projektu budowlanego. Podpisany został aneks do umowy z terminem realizacji  

do 28.02.2018 r.; 

 W ramach realizacji przedsięwzięcia „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy 

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

 szkoła w Zakręcie: trwają prace budowlane oraz roboty związane z rozbudową budynku 

szkoły o nowe skrzydło; 

 szkoła w Gliniance – przekazano teren budowy, zawiadomiono PINB o rozpoczęciu 

rozbudowy szkoły, ogrodzono teren robót, trwają prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe; 

 budynek po gimnazjum w Gliniance - trwają prace termomodernizacyjne, uzyskano 

pozwolenie na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania poddasza; 

 szkoła w Wiązownie - trwają prace termomodernizacyjne, przekazano teren pod rozbudowę 

szkoły, ogrodzono teren budowy, zawiadomiono PINB o rozpoczęciu rozbudowy szkoły; 

 Świetlica w Woli Duckiej – trwają prace przygotowawcze, inwestor oczekuje na decyzję 

zezwalającą na przebudowę obiektu; 

Prowadzone są prace termomodernizacyjne w szkole w Zakręcie, szkole w Wiązownie oraz 

budynku po gimnazjum w Gliniance. Sposób realizacji robót jest monitorowany przez zespół 

inspektorów nadzoru inwestorskiego. Kwestiami związanymi z koordynowaniem prac zajmuje się 

powołany przez Wójta Gminy zespół, który zbiera się cyklicznie raz w tygodniu i omawia na 

bieżąco sprawy związane z przebiegiem inwestycji; 

 Przygotowano i wysłano do Starostwa Powiatowego w Otwocku 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; 

 Wydłużono okres oceny formalnej wniosku o dofinansowanie inwestycji w formule „zaprojektuj  

i wybuduj” polegającej na budowie ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych od Glinianki 

do Duchnowa do dnia 15 listopada 2017 r.; 

 Rozliczono dotację z WFOŚiGW na utylizację azbestu; 

 Założono nową Spółkę Wodną „Centrum”; 

 

3. Pomoc społeczna 

 Realizowanych jest 7 decyzji przyznających w 2017 r. usługi opiekuńcze i 21 decyzji na realizację 

usług opiekuńczych w ramach projektu Wiązowskie Centrum Usług Społecznych, 2 decyzje na 

specjalistyczne usługi opiekuńcze i 2 decyzje na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w 

ramach ww. projektu; 

 Wydano 67 decyzji przyznających pomoc finansową w formie zasiłku celowego, okresowego  

i pomocy finansowej na zakup artykułów żywnościowych; 

 Dożywianiem w placówkach oświatowych od września objętych zostało 80 dzieci i 4 osoby dorosłe; 

 Wydano 549 decyzji na świadczenia wychowawcze 500+. 
 

4. Podpisano umowy: 

 aneks do umowy o pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego zgodnie przyjętą uprzednio 

uchwałą o zwiększeniu o 15.000,00 zł pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego  
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w celu modernizacji nawierzchni skrzyżowania drogi powiatowej nr 2701W  

z drogą gminną ul. Piękną w Majdanie; 

 o pracę z nauczycielami i koordynatorami szkolnymi w projekcie „Kreatywny uczeń – 

innowacyjna szkoła”; 

 na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi publicznej ul. Krótkiej w Góraszce  

i odcinka ul. Pięknej w Majdanie. Trwa opracowywanie koncepcji przebiegu drogi gminnej nr 

270804W; 

 na „Budowę sieci wodociągowej w Dziechcińcu ul. Piaskowa i Ziołowa”. Przewidywany termin 

rozpoczęcia robót 30.10.2017 r.; 

 pomiędzy gminą Wiązowna a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. na 

wykonanie II oraz III części zamówienia 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”; 

 na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Duchnowie”; 

 pomiędzy gminą Wiązowna a firmą „TOMIRAF” S.C. Michał Tomaszewski, Rafał 

Tomaszewski na wykonanie I części oraz zadania nr 1 w IV części zamówienia publicznego 

na realizację 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”. 

 

5. Przetargi: 

 26.09.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Udzielenie i obsługa kredytu 

długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 3.800.000,00 zł z możliwością 

niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat”; 

 05.10.2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony „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”, w ramach 

którego zostanie wykonana ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 oraz sieć 

kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

w m. Duchnów, gm. Wiązowna”; 

 10.10.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Duchnowska; 

 13.10.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie sieci kanalizacyjnej w ramach 

zadania  „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Sosnowej i Gołębiej”; 

 19.10.2017 r. – ogłoszono  przetarg nieograniczony 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”; 

 

6. Ważne spotkania i wydarzenia: 

 27.09.2017: 

 Zebranie sołeckie w Bolesławowie w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2018 r.; 

 04.10.2017: 

 Rada Budowy Nr 2 dotycząca kontraktu „Projekt i budowa węzła "Lubelska" na przecięciu dróg 

ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami  

 urządzeniami budowlanymi”; 

 09.10.2017: 

 Spotkanie Gminnej Rady Sportu; 

 11.10.2017: 

 Konwent Wójtów i Burmistrza w Celestynowie; 

 13.10.2017: 

 Wizyta delegacji z Mołdawii; 

 Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej; 
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 Uroczystość XV - lecia Wyższej szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie; 

 I Forum współpracy Samorząd – Nauka – Biznes INNOMAZ 2017” w Parku Technologicznym 

Świerk w Otwocku; 

 14.10.2017: 

 Uroczysta Sesja Rady Miasta Józefów z okazji 55 rocznicy nadania praw miejskich  

 15.10.2017: 

 Spotkanie ze Stowarzyszeniem „Polska Wiosna w Mołdawii”; 

 Młodzieżowe Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Gminę Wiązowna reprezentowała 

drużyna z OSP Glinianka zajmując w zawodach pierwsze miejsce w kategorii chłopców 16-18 

lat; 

 17.10.2017: 

 Spotkanie Zarządów OSP; 

 19.10.2017: 

 XVII Kongres Gmin Wiejskich; 

 20.10.2017: 

 Uroczystość z okazji „Dnia Kobiet Wiejskich” w Izbie Regionalnej w Gliniance; 

 21.10.2017: 

 Bal abstynencki w Domu Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej 

 23.10.2017: 

 Kampania społeczna „Jesteś widoczny - jesteś bezpieczny” w SP w Gliniance organizowana przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Uczestnicy wzięli udział  

w wykładach promujących bezpieczeństwo na drodze; 

 25.10.2017: 

 Gala Sportowa Polska 2017 –  nagroda „Inwestor na medal 2017” i „Pasjonat sportowej Polski”; 

 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych ws. podsumowania akcji wakacyjnej 

i omówienia działań GOK; 

 26.10.2017: 

 I Gminny Dzień Seniorów w Gminie Wiązowna; 

 Spotkanie Zarządów OSP i ZWIK ws. odśnieżania dróg; 

 Posiedzenie Komisji Planowania i Strategii Rozwoju; 

 27.10.2017: 

 Posiedzenie Komisji Budżetowej; 

 28.10.2017: 

 Podsumowanie Turystyczno-Rekreacyjnej Imprezy na Orientację (TRiNO) „Podkurek 2017”  

z okazji 100-lecia OSP; 

 30.10.2017: 

 Seminarium "Zarządzanie kryzysowe w kontekście obecnych zagrożeń kryminalnych  

i terrorystycznych występujących w kraju i na świecie"; 

 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. 

 

                                                                                                      

                                                                                     

  

 z up. Wójta 

 Tomasz Kostyra 

 

 Zastępca Wójta 
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