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Wójt Gminy Wiązowna 

 
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna 

tel. 22 512 58 01 

fax 22 512 58 02 

 

 sekretariat@wiazowna.pl 

www.tuwiazowna.pl 

                      Wiązowna, dnia 27.02.2018 r. 

WS.0057.2.2018.JI 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie 30.01.2018 r. - do 27.02.2018 r. 

 

1. Wydane zarządzenia (13): 

• Zarządzenie 13.565.2018 z 31.01.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie zmian w Uchwale Nr 200.LI.2017 

Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2018 

rok, z późn. zm.; 

• Zarządzenie 14.566.2018 z 31.01.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz terminy 

składania dokumentów; 

• Zarządzenie 15.567.2018 z  31.01.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie instrukcji przechowywania  

i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez 

Gminę Wiązowna; 

• Zarządzenie 16.568.2018 z 02.02.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 6/2018 

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 

organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie” oraz „Schematu organizacyjnego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Wiązownie”; 

• Zarządzenie 17.569.2018 z 02.02.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie zmiany zarządzenia Nr 93.485.2017  

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komitetu sterującego ds. efektywnego wdrażania Strategii 

Rozwoju Gminy Wiązowna; 

• Zarządzenie 18.570.2018 z 09.02.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie zmiany zarządzenia nr 74.86.2015 

Wójta Gminy Wiązowna z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie powołania przy Wójcie Gminy Wiązowna Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

• Zarządzenie 19.571.2018 z 09.02.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 587(142)/10  

z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie 

Wiązowna; 

• Zarządzenie 20.572.2018 z 12.02.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do 

przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą; 

• Zarządzenie 21.573.2018 z 12.02.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna (oferta 

nr 1.2018); 

• Zarządzenie 22.574.2018 z 13.02.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych projektów uchwał w sprawach: 

1) podziału gminy Wiązowna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów do Rady Gminy Wiązowna; 

2) podziału gminy Wiązowna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych;  

• Zarządzenie 23.575.2018 z 13.02.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 

8.400.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji 

zobowiązań z tytułu wypłat dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej niebędących 

pracownikami nieposiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych Gminy Wiązowna; 

• Zarządzenie 24.576.2018 z 13.02.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie zmian w Uchwale Nr 200.LI.2017 

Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2018 

rok, z późn. zm. 

• Zarządzenie 26.578.2018 z 15.02.2018 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

rozpatrzenia i oceny ofert złożonych na wykonywanie w 2018 roku przez organizacje pozarządowe zadań 

publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Wiązowna. 

 

Sprawy bieżące z zakresu administracji gminnej: 

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

Zakładu Gospodarki Komunalnej; 

• 31.01.2018 r. przesłano uzupełnienie merytoryczne wniosku dla projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych  

w Gminie Wiązowna”. Oczekuje się na wyniki naboru, które powinny ukazać się w marcu – wartość projektu: 

12,3 mln, w tym dofinansowanie 9,8 mln. zł; 
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• 31.01.2018 r. w ramach programów ogłoszonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożono 

wniosek o dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Duchnowie pod nazwą „Duchnowski Dom Kultury” – 

szacunkowa wartość projektu 1,7 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie blisko 1,3 mln zł; 

• 02.02.2018 r. dokonano rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w powtórzonym postępowaniu „Budowa 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęclin, gmina Wiązowna wraz z niezbędną infrastrukturą”; 

• 05.02.2018 r. Starosta Otwocki wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID na realizację budowy  

ul. Długiej wraz z odcinkami dojazdów, tj. 3 odcinków ul. Świerkowej, Sosnowej, Słonecznej, Wąskiej, Krętej, 

Nowej, Polnej oraz Krótkiej w miejscowości Zakręt w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;   

• 06.02.2018 r.- wysłano do Powiatu Otwockiego porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej na budowę  

ul. Kąckiej w Wiązownie, modernizację ul. Dworskiej w Dziechcińcu oraz Pęclinie, a także o pomocy rzeczowej 

w postaci wybudowanego odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W w Dziechcińcu, 

chodnika w ul. Doliny Świdra w Woli Karczewskiej, nakładki asfaltowej na ul. Majowej w Kącku, modernizacji 

chodnika w ul. Kościelnej w Wiązownie; 

• 9.02.2018 r. - 20.02.2018 r. złożono 18 wniosków do PGE Dystrybucja S.A. RE Mińsk Mazowiecki o wydanie 

WT  podłączenia do sieci dystrybucyjnej i podpisania umów przyłączeniowych dot. zaplanowanych inwestycji 

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna w 2018 r.; 

• 12.02.2018 r. złożono 2 wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. inwestycji oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy Wiązowna w 2018 r. zaplanowanych do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych 

„Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kwiatowa  w Wiązownie” oraz  „Budowa oświetlenia parku w Osiedlu 

Radiówek”; 

• 14.02.2018 r. złożono do GDDKiA wniosek o zezwolenie na lokalizację sieci kanalizacyjnej realizowanej  

w ramach zadania „Doprojektowanie kanalizacji Zagórze – Majdan”; 

• 15.02.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Duchnowska”; 

• 15.02.2018 r.  złożono wniosek o dofinansowanie budowy 3 stref aktywności w ramach programu ministra sportu 

i turystyki OSA 2018 – wartość wniosku 285 tys. zł, w tym dofinansowanie 140 tys. zł. W ramach realizacji tego 

projektu możliwe będzie utworzenie Otwartych Stref Aktywności (placów zabaw, siłowni plenerowych oraz 

miejsc rekreacji) w Izabeli, Pęclinie oraz Woli Karczewskiej; 

• 16.02.2018 r. złożono wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego w ramach zadania „Budowa sieci 

wodociągowej w Izabeli dz. nr 83/15”; 

• Trwają końcowe prace projektowe ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie. 22.12.2017 r. złożono  wniosek do 

Starosty o wznowienie postępowania ws. wydania decyzji ZRID oraz opracowywana jest dokumentacja 

projektowo wykonawcza; 

• W ramach realizacji przedsięwzięcia „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” - prowadzone są roboty związane  

z przebudową i rozbudową obiektów tj.: 

✓ SP Zakręt - trwają prace budowlane oraz roboty związane z rozbudową budynku szkoły o nowe skrzydło 

oraz instalacja wentylacji w starym budynku, wymieniono oprawy oświetleniowe na LED-y; 

✓ SP Glinianka – trwają prace budowlane w starym budynku – wymiana stropów drewnianych,  ściany 

fundamentowe dla rozbudowy wraz z zasypką do poziomu „0”, wykonano instalacje podposadzkowe; 

✓ SP Glinianka – w związku z wykonaniem nowego przyłącza energetycznego dla budynku szkoły przez 

PGE wykonano nowa linię zasilającą (WLZ) łączącą złącze pomiarowe PGE z główną rozdzielnią 

elektryczną w budynku szkolnym. Roboty zostały odebrane w dniu 16.02.2018 roku. Trwają prace 

wykończeniowe, regulacja urządzeń, prace budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu 

użytkowania poddasza i dostosowania klatki schodowej do wymogów p-poż; 

✓ SP w Wiązownie - trwają prace wykończeniowe w termomodernizowanej części oraz regulacja 

zamontowanych urządzeń wentylacyjnych, prowadzone są prace związane z rozbudową obiektu – 

wykonywane jest betonowanie ścian na poziomie II piętra; 

✓ Świetlica w Woli Duckiej - wykonane zostały robot ziemne pod fundamentowanie oraz rozpoczęto 

fundamentowanie ław budynku; 

• Prowadzone roboty budowlane oraz termomodernizacyjne są nadzorowane przez zespół inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. Kwestiami związanymi z koordynowaniem prac zajmuje się powołany przez Wójta Gminy zespół 

ds. PPP, który zbiera się cyklicznie raz w tygodniu i omawia na bieżąco sprawy związane z przebiegiem 

realizowanych robót; 

• Trwa przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosków o dofinansowanie na realizację 

przebudowy Gminnego Centrum Kultury (pawilonu) w Wiązownie; 

• W ramach realizacji  zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki” podpisano umowę 

na wykonanie regulacji dna i skarp rowu melioracyjnego „G” w Gliniance na odcinku 30 mb powyżej  

na ul. Napoleońskiej; 

• W ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem” opracowano 

projekt zagospodarowania terenu oraz zgłoszono roboty do Starosty Otwockiego. Złożono wniosek  

o dofinansowanie zadania w ramach programu Otwartych Stef Aktywności; 

• Rozpoczęły się prace budowlane (ustawienie obrzeży, wykonywanie warstw konstrukcyjnych podbudowy) na 

I części ścieżki rowerowej w drodze wojewódzkiej Nr 721 – tj. na ul. Wiązowskiej. Prace wykonuje firma: 
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„TOMIRAF” S.C. Michał Tomaszewski, Rafał Tomaszewski. Roboty drogowe w szerszym zakresie są 

wykonywane w zależności od warunków atmosferycznych; 

• Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji oraz przyszłej przebudowy  

i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej OSP w Porębach na świetlicę wiejską. Termin realizacji 

dokumentacji projektowej do 30.05.2018 roku; 

• Rozpatrzono złożony wniosek inicjatywy lokalnej mieszkańców Zakrętu dot. wykonania projektu i budowy 

oświetlenia ulicznego - w Zakręcie ul. Dębowa (3 punkty świetlne). Podpisano  umowę inicjatywy lokalnej  

z mieszkańcami na realizację w/w przedsięwzięcia w 2018 r; 

• W ramach realizacji  zadania „Budowa oświetlenia parku w Osiedlu Radiówek” odbyło się spotkanie poprzedzone 

wizją w terenie z Przewodniczącą Zarządu Osiedla Radiówek, w celu uzgodnienia zakresu opracowania projektów 

i budowy oświetlenia ulicznego i parkowego w 2018 r. Na spotkaniu omówiono również zakres prac związanych z 

zaplanowanym w 2018 r. remontem chodnika realizowanym w ramach zadania inwestycyjnego  „Modernizacja 

ciągu pieszego na Osiedlu Radiówek”. 

 

2. Podpisano umowy: 

• 31.01.2018 r. na realizację zadania „Koncepcja rozbudowy kanalizacji w centralnej części Gminy”, obejmującej 

zakresem miejscowości Dziechciniec, Pęclin, Malcanów, Lipowo i Kopki; 

• 12.02.2018 r. na wykonanie uproszczonego projektu drogowego wykonania przebudowy drogi wewnętrznej oraz 

projektu stałej organizacji ruchu ul. Świerkowej w Wiązownie. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja  

ul. Świerkowej w Wiązownie”; 

• 12.02.2018 r. na wykonanie uproszczonego projektu drogowego wykonania przebudowy drogi oraz projektu stałej 

organizacji ruchu ul. Piaskowej w Dziechcińcu oraz ul. Majowej w Kącku; 

• 12.02.2018 r. na opracowanie dokumentacji geodezyjnej oraz projektowo-wykonawczej dla budowy drogi gminnej 

– ul. Jana Pawła II w Zakręcie realizowanej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych – odcinek drogi długości ok. 400 m; 

• 22.02.2018r. na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęclin wraz z przyłączem wodociągowym oraz 

budową zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe oraz inną niezbędną infrastrukturą techniczną. Ponadto 

podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie świetlicy, a także 

dokonano przekazania terenu budowy; 

• 23.02.2018 r. na wykonanie robót w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej  

i Gołębiej w Emowie”. 

 

3. Ważne spotkania i wydarzenia: 

✓ 31.01.2018 r. spotkanie z projektantem w sprawie omówienia dokumentacji projektowej przebudowy budynku 

pawilonu w Wiązownie; 

✓ 09.02.2018 r.  

- udział w Konwencie Wójtów i Burmistrza w Urzędzie Gminy Kołbiel; 

- przekazanie Karty Seniora na spotkaniu Stowarzyszenia Seniorów „Bądźmy Razem”; 

✓ 13.02.2018 r. udział w  nagraniu programu Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla reportera” w sprawie Teodora 

Górskiego; 

✓ 20.02.2018 r. spotkanie ze Starostą Otwockim ws dróg powiatowych; 

✓ 21.02.2018 r.: 

- udział w posiedzeniu Komisji inwestycyjnej; 

- spotkanie w Malcanowie ws. sieci elektroenergetycznych; 

✓ 22.02.2018 r. udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej; 

✓ 26.02.2018 r.  

- udział w posiedzeniu Komisji Gospodarczej; 

- udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy; 

  

 

 Wójt Gminy Wiązowna  

      Janusz Budny 
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