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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 19.12.2017 r. 

WS.0057.13.2017.JI 

 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 28.11.2017 r. do 19.12.2017 

 

1. Wydane zarządzenia (14): 

 Zarządzenie Nr 139.531.2017 z 30.11.2017 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 Nr 140.532.2017 z 30.11.2017 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie odwołania stanu alarmowego 

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

 Zarządzenie Nr 141.533.2017 z 30.11.2017 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

zadania pn. „Budowa targowiska w miejscowości Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych”; 

 Zarządzenie Nr 142.534.2017 z 01.12.2017 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie powołania Zespołu przedstawicieli 

upoważnionych do współpracy z Kierownikiem Projektu ASI; 

 Zarządzenie Nr 143.535.2017 z 05.12.2017 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie powołania Administratora 

Bezpieczeństwa Informacji; 

 Zarządzenie Nr 144.536.2017 z 06.12.2017 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla 

Gminy Wiązowna" osobom fizycznym, które wywarły znaczący wpływ na rozwój gminy; 

 Zarządzenie Nr 145.537.2017 z 06.12.2017 z 06.12.2017 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie wprowadzenia stanu 

alarmowego spowodowanego podtopieniami na terenie Gminy Wiązowna, w sołectwie Czarnówka; 

 Zarządzenie Nr 146.538.2017 z 08.12. 2017 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych na wykonywanie zadań publicznych; 

 Zarządzenie Nr 147.539.2017 z 11.12.2017 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie ustalenia dodatkowych dni 

wolnych od pracy w 2018 r. dla pracowników Urzędu Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 148.540.2017 z 11.12.2017 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie powołania Komisji 

Inwentaryzacyjnej oraz do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących na stanie Urzędu 

Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 149.541.2017 z 14.12.2017 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie wprowadzenia zmian  

w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w 

Urzędzie Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie Nr 150.542.2017 z 14.12.2017 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla 

Gminy Wiązowna" osobom fizycznym, które wywarły znaczący wpływ na rozwój gminy;  

 Zarządzenie Nr 151.543.2017 z 14.12.2017 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla 

Gminy Wiązowna" osobom fizycznym, które wywarły znaczący wpływ na rozwój gminy; 

 Zarządzenie Nr 152.544.2017 z 14.12.2017 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

zadania pn. „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy 

Wiązowna w roku szkolnym 2017/2018”; 

 

Sprawy bieżące z zakresu administracji gminnej: 

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

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie (od 1 stycznia 2018 r. Dyrektor Zakładu Gospodarki 

Komunalnej); 

 29.11.2017 r. złożono w Starostwie Otwockim wniosek o realizację budowy ul. Długiej wraz z odcinkami 

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

w Zakręcie; 

 01.12.2017r. dokonano kolejnego częściowego odbioru wykonanych robót (przerób robót budowlanych) przy 

budowie świetlicy wiejskiej w Majdanie. Roboty budowlane są wykonywane zgodnie z harmonogramem 

terminowo-rzeczowo-finansowym. Wykonano cały zakres robót przewidziany na 2017 rok; 

 02.11.2017 r. rozpoczęto roboty w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Góraszce  

ul. Liliowa”; 

 04.12.2017 r.- unieważniono przetarg nieograniczony „Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie 

Wiązowna” w częściach 1 i 5 z powodu braku ofert; 
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 06.11.2017 r.: 

 odebrano roboty w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Wiązowna Kościelna, ul. Duchnowska dz. 38/6”; 

 rozpoczęto roboty w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Dziechcińcu,  

ul. Piaskowa i ul. Ziołowa”; 

 07.11.2017 r. 

 Złożono wniosek o wydanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych 

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Duchnowska 

dz. nr 41/5”; 

 wizja lokalna z wykonawcą i dostawa urządzenia do zwiększania ciśnienia w sieci wodociągowej  

w miejscowości Duchnów ul. Pogodna,   

 17.11.2017 r. podpisano protokół przekazania placu budowy wykonawcy realizującego zadanie inwestycyjne 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, gm. Wiązowna”, 

 8.12.2017 r. złożono pierwszy wniosek o płatność dla projektu pn. „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”. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie; 

 11.12.2017 wprowadzono nową stałą organizację ruchu na ul. Kościelnej w Zakręcie. Zamontowane zostały dwa 

progi zwalniające oraz dodatkowe znaki drogowe poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego; 

 12.12.2017 r. odebrano od projektanta wstępną dokumentację techniczną opracowaną na potrzeby przyszłej 

przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej OSP w Porębach. W skład odbieranej dokumentacji 

wchodzi: inwentaryzacja budowlana istniejącego budynku wraz z oceną techniczną obiektu, koncepcja 

przebudowy budynku na świetlicę oraz wstępna wycena kosztów inwestycji; 

 22.11.2017 r. otrzymano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach realizacji zadania 

„Budowa sieci wodociągowej w Żanęcinie dz. nr 132/3”; 

 23.11.2017 r. złożono wniosek o wydanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót 

budowlanych w ramach realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiązownie Osiedle Kwiatowe”; 

 12.12.2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony „Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie 

Wiązowna” w częściach 2 i 3; 

 13.12.2017 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym „Budowa targowiska w miejscowości Wiązowna  

w celu promocji produktów lokalnych”; 

 14.12.2017 r. wprowadzono nową stałą organizację ruchu na ul. Kościelnej w Gliniance. Zamontowany został 

jeden próg zwalniający oraz dodatkowe znaki drogowe i inne elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu 

drogowego; 

 14.12.2017r.: 

 złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosek o przyznanie 

dotacji ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych. Do modernizacji zgłoszono pozostały odcinek ul. Spacerowej  

w Duchnowie, tj. 848 mb. (od ul. Góry Warszawskie w kierunku ul. Bosmańskiej); 

 ogłoszono przetarg nieograniczony „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęclin, gmina Wiązowna 

wraz z niezbędną infrastrukturą”; 

 ogłoszono przetarg nieograniczony na „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do placówek 

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

 15.12.2017 r. złożono wniosek do LGD Natura i Kultura o dofinansowanie modernizacji budynku po dawnym OSP 

Poręby na świetlicę wiejską; 

 Trwają prace projektowe ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie. Zbierane są opinie wymagane do wniosku ZRID 

oraz opracowywana jest dokumentacja projektowo - wykonawcza zgodnie z zakresem opisanym w umowie; 

 W ramach realizacji przedsięwzięcia „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”: 

 trwają prace budowlane oraz roboty  związane z rozbudową budynku szkoły o nowe skrzydło w Szkole 

Podstawowej w Zakręcie; 

 trwają prace przygotowawcze, rozbiórkowe, rozpoczęto wykopy pod fundamenty i fundamentowanie  

w szkole Podstawowej w Gliniance; 

 trwają prace termomodernizacyjne – rozruch zamontowanych urządzeń wentylacyjnych, trwają prace 

związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania poddasza w budynku po gimnazjum w Gliniance; 

 trwają prace termomodernizacyjne – rozruch zamontowanych urządzeń wentylacyjnych, rozpoczęto prace 

związane z rozbudową obiektu w budynku szkoły w Wiązownie; 

 trwają prace przygotowawcze w świetlicy w Woli Duckiej  w dniu 7.12.2017 roku została wydana decyzja 

o pozwoleniu na budowę i zmianę sposobu użytkowania budynku na cele przedszkola gminnego ze 

świetlicą wiejską.  

 prowadzone są prace termomodernizacyjne w szkołach w Zakręcie, Wiązownie oraz w Gliniance; 

 Zgodnie z aneksem do umowy o pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego przekazano 15.000,00 zł w celu 

modernizacji nawierzchni skrzyżowania drogi powiatowej nr 2701W z drogą gminną ul. Piękną w Majdanie; 

 Wykonano roboty drogowe określone w porozumieniu zawartym  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; 
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 Dokonano odbioru zamontowanej pompy ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej 

w Kącku; 

 Po dokonanym odbiorze technicznym wykonanej instalacji oświetlenia wewnętrznego i złącza kablowego oraz 

oświetlenia altany w Gliniance przy ul. Sosnowej, zakończono procedurę z PGE Dystrybucja S.A. dot. 

zalicznikowania oraz podłączenia wykonanej instalacji do sieci dystrybucyjnej; 

 Zakończono procedurę z PGE Dystrybucja dot. zalicznikowania wykonanej instalacji i podłączenia do sieci 

dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Kopkach ul. Nad 

Świdrem przy kładce”; 

 Zadania inwestycyjne: „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 –Trwają prace przygotowawcze Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów 

Sp. z o.o. w celu wykonania II oraz III części 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”. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne roboty drogowe w 

szerszym zakresie będą wykonywane w terminie późniejszym; 

 Trwają prace przygotowawcze firmy „TOMIRAF” S.C. Michał Tomaszewski, Rafał Tomaszewski na 

wykonanie I części oraz IV części 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”. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne roboty drogowe w 

szerszym zakresie będą wykonywane w terminie późniejszym; 

 Złożono uzupełnienie formalne do projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminy Wiązowna” wniosek 

uzyskał ocenę pozytywną i został skierowany do oceny merytorycznej; 

 Zakupiono kruszywo do niezbędnych napraw i remontów dróg gminnych w ilości: 1000 t. kruszywa betonowego, 

645,24 t. kruszywa dolomitowego. 

 

 Podpisano umowy: 

 03.11.2017 r. na wykonanie zadań inwestycyjnych: 

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

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w Stefanówce ul. Złota”; 

 11.12.2017 r. na kredyt terminowy z Bankiem Spółdzielczym Oddział Biała Rawska; 

 09.11.2017 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej  

w Emowie” w latach 2017-2018; 

 20.11.2017 r. na zakup przyczepy niskopodwoziowej; 

 29.11.2017 r. na zadanie „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”; 

 30.11.2017 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy świetlicy 

wiejskiej w Pęclinie – dotacja w kwocie 229.021 zł; 

 11.12.2017 r. na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej 

wysokości 3.800.000 zł z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji  

i opłat”. 

 15.12.2017 r. na zakup samochodu dla potrzeb urzędu - Dacia Dokker. 

 

2. Ważne spotkania i wydarzenia: 

 30.11.2017 r. udział w Komisji Gospodarczej; 

 01.12.2017 r. 

 podpisanie aktu notarialnego na kupno nieruchomości w Dziechcińcu; 

 udział w Komisji Rewizyjnej i Inwestycyjnej; 

 05.12.2017 r.  

 podpisanie aktu notarialnego na kupno nieruchomości w Zakręcie; 

 udział w Komisji Budżetowej; 

 06.12.2017 r.  

 Forum Nowoczesnego Samorządu 2017 w Warszawie; 

 Podpisanie aktu notarialnego na kupno nieruchomości w Zakręcie; 

 07.12.2017 spotkanie z wicestarostą ws. uzyskania pozwolenia na budowę przedszkola i świetlicy w Woli 

Duckiej; 
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 08.12.2017 r. VIII Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna; 

 09.12.2017 r. udział w Mikołajkowym Koncercie Charytatywnym "Pomóżmy Teosiowi"; 

 10.12.2017 r.  

 III Świąteczne Targowisko w SP Glinianka; 

 Wspólne ubieranie choinki na Placu Centrum w Wiązownie; 

 11.12.2017 r. spotkanie z mieszkańcami Glinianki w sprawie rzekomych planów budowy instalacji 

gospodarowania odpadami w Gliniance; 

 13.12.2017 r.  

 wizyta uczniów ze szkoły Podstawowej w Wiązownie; 

 spotkanie z KS ADVIT; 

 14.12.2017 r. V Forum Gospodarcze Powiat Otwockiego; 

 15.12.2017 r.  

 ślubowanie  nauczycieli mianowanych; 

 Wigilia w Domu Opieki Iwona; 

 Wigilia WTZ Jesteśmy; 

 Zebranie Zarządu OSP Powiatowego; 

 Spotkanie opłatkowe mieszkańców Glinianki; 

 Spotkanie opłatkowe z KS Advit; 

 Wigilia w świetlicy w Duchnowie; 

 16.12.2017 r.  

 Wigilia w Domu Społecznym w Radiówku; 

 Wigilia w Spółdzielni Socjalnej "Odmiana"; 

 Wigilia w OSP Wiązowna; 

 Wigilia w OSP Glinianka; 

 17.12.2017 r. 

 Wigilia seniorów z Zakrętu; 

 Wigilia Stowarzyszenia „Bądźmy Razem”; 

 Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w kościele Św. Ducha w Otwocku; 

 Musical „Skrzypek na dachu” w wykonaniu Artystów Wiązowskiego Teatru Muzycznego – wręczenie tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Wiązowna”; 

 18.12.2017 r. 

 Podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości w Wiązownie Gminnej; 

 Wspólne posiedzenie Rady Gminy; 

 19.12.2017 r. Spotkanie z przedstawicielem firmy Solaris Optics ws. poszukiwania nieruchomości pod inwestycje. 

 

 

  

  
 

 

  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  
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