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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 27.03.2018 r. 

WS.0057.8.2018.JI 

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie 27.02.2018 r. - do 27.03.2018 r. 

 

1. Wydane zarządzenia (11): 

• Zarządzenie Nr 28.580.2018 z 28.02.2018 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 Nr 29.581.2018 z 05.03.2018 w sprawie powołania Komisji spisowej ds. dokonania klasyfikacji 

dokumentów z obwodu głosowania nr 4 w Wiązownie z przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 roku 

wyborów do Sejmu RP i Senatu RP; 

• Zarządzenie Nr 30.582.2018 z 05.03.2018 w sprawie ustalenia regulaminu dysponowania środkami na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Wiązowna w 2018 roku; 

• Zarządzenie Nr 31.583.2018 z 05.03.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2.554.2018 Wójta Gminy Wiązowna 

z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami na 2018 rok 

• Zarządzenie Nr 32.584.2018 z 05.03.2018 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 Nr 33.585.2018 z 09.03.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Budowa 

chodników i ciągu pieszorowerowego na terenie Gminy Wiązowna”; 

• Zarządzenie Nr 34.586.2018 z 09.03.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Budowa 

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna”; 

• Zarządzenie Nr 35.587.2018 z 16.03.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości gruntowej, 

stanowiącej własność Gminy Wiązowna, przeznaczonej do zbycia; 

• Zarządzenie Nr 36.588.2018 z 16.032017 w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości gruntowej, stanowiącej 

własność Gminy Wiązowna, przeznaczonej do zbycia; 

• Zarządzenie Nr 37.589.2018 z 16.03.2018w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości gruntowej, stanowiącej 

własność Gminy Wiązowna, przeznaczonej do zbycia; 

• Zarządzenie Nr 38.590.2018 z 16.03.2018w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości gruntowej, stanowiącej 

własność Gminy Wiązowna, przeznaczonej do zbycia. 

 

2. Sprawy bieżące z zakresu administracji gminnej: 

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

Zakładu Gospodarki Komunalnej; 

• 09.03.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony „Budowa chodników i ciągu pieszo- rowerowego na terenie 

Gminy Wiązowna”; 

• 09.03.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna”; 

• 09.03.2018 r. wpłynęło do urzędu pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

z informacją o pozytywnym wyniku oceny wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zagospodarowanie 

terenu przy Izbie Regionalnej oraz budowę boiska w Góraszce – na obie inwestycje przyznano po 10 tys. zł.; 

• 12.03.2018 r: 

✓ ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania „Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy 

Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej – etap 

II”, otwarcie ofert 27.03.2018 r. - dotyczy realizacji sieci kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Projektowana 

od nr 1 do 1 J oraz w Żanęcinie ul. Olszowa; 

✓ Rozpoczęcie w terenie robót realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, gm. Wiązowna”; 

• 13.03.2018 r. odebrano informację o wynikach II naboru wniosków o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej 

od Glinianki przez Malcanów, Pęclin i Wiązowne do Duchnowa. Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny 

strategicznej, formalnej oraz merytorycznej, lecz ze względu na niewystarczającą alokację projekt znalazł się na 

liście rezerwowej. Dostępną alokację pochłonął jeden wniosek złożony przez miasto Marki na kwotę 75 mln zł. 

Trwa proces realokacji środków z poprzednich konkursów, tym samym jest szansa na dofinansowanie projektu  

z oszczędności jakimi dysponuje MJPWU; 

• 16.03.2018 r. otrzymano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach realizacji zadania: 
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✓ „Budowa sieci wodociągowej w Malcanowie ul. Szyszkowa”; 

✓ „Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana”; 

✓ „Budowa wodociągu i kanalizacji w Emowie ul. Jasna”; 

• 22.03.2018 r. Wójt Gminy Wiązowna wystąpił do Starosty Otwockiego o nadanie rygoru natychmiastowej 

wykonalności dla procedowanej do 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; 

• 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 zgodnie z zakresem opisanym w umowie; 

• Dokonano odbioru przebudowanej sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego kolidującego z projektowaną 

modernizacją drogi gminnej nr 270812W – ul. Sosnową w Emowie; 

• Dokonano odbioru robót termomodernizacyjnych w ramach 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”; 

• 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 modernizacją instalacji wentylacji w starym budynku, wymieniono oprawy oświetleniowe na  

LED-y, montowane są centrale wentylacyjne; 

✓ SP Glinianka: trwają prace modernizacyjne w starym budynku oraz rozbudowa pozostałej części 

budynku; 

✓ Zakończono prace termomodernizacyjne w budynku po gimnazjum w Gliniance. Trwają prace związane  

z adaptacją nieużytkowego poddasza budynku, regulacja urządzeń,  i zmianą sposobu użytkowania 

poddasza i dostosowania klatki schodowej do wymogów p-poż; 

✓ SP Wiązowna: 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: zakończono fundamentowanie budynku, wykonano kanalizację 

podposadzkową,  

Prowadzone roboty budowlane 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.  

• W ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki” trwają prace 

regulacji dna i skarp rowu melioracyjnego „G” w Gliniance na odcinku 30 mb powyżej ul. Napoleońskiej. Trwają 

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: „TOMIRAF” S.C. 

Michał Tomaszewski, Rafał Tomaszewski z siedzibą: 05-430 Celestynów, Glina ul. Wspólna 42. Roboty 

drogowe w szerszym zakresie są wykonywane w zależności od warunków atmosferycznych. Na odcinkach II i III 

są karczowane karpy oraz tyczenie geodezyjne; 

• W ramach realizacji  zadania  „Modernizacja ciągu pieszego na Osiedlu Radiówek”  podpisano umowę na remont 

chodnika w Radiówku; 

• W ramach realizacji  zadania „Modernizacja ul. Wiejskiej w Rzakcie” podpisano umowę na wykonanie 

uproszczonego projektu przebudowy drogi i projektu stałej organizacji ruchu w Rzakcie, dot. modernizacji drogi 

gminnej i dróg wewnętrznych długość łączna dróg ok. 1,5 km. 

 

3. Podpisano umowy: 

✓ 07.03.2018 r. z Powiatem Otwockim 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; 

✓ 07.03.2018 r. na budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej o średnicy DN90 o długości 42,9 mb w Emowie 

na ul. Sosnowej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Emów; 

✓ 08.03.2018 r. na wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Boryszewska”; 

✓ Inicjatywy lokalnej mieszkańców na zadania inwestycyjne „Modernizacja ul. Konwalii w Wiązownie” 

oraz „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konwalii w Wiązownie”. Zadanie dwuletnie – 2018 – 2019 r.; 

✓ 8 umów przyłączeniowych  z PGE Dystrybucja S.A. dot. zaplanowanych do wykonania inwestycji 

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna w 2018 r. w formule „zaprojektuj  i wybuduj”, dot. 

zadań inwestycyjnych pn.: „Oświetlenie drogi powiatowej nr 2709 na dwóch odcinkach Lipowo- 
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Malcanów i Lipowo- Glinianka”, „Budowa oświetlenia ul. Letniej w Malcanowie”, „Budowa oświetlenia 

ul. Rzeki w Woli Karczewskiej”, „Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej i Niezapominajki w Wiązownie”, 

„Budowa oświetlenia parku w Osiedlu Radiówek”, ”Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sadowej  

w Wiązownie”, „Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Żwirowej w Malcanowie”; 

✓ 13.03.2018 r. na realizację zadania: „Budowa sieci wodociągowej w Wiązownie ul. Jagodowa”  

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

 

4. Ważne spotkania i wydarzenia: 

✓ 03.03.2018 r: 

Udział w uroczystości - Rocznica Potyczki Ziemomysła Kuczyka pod Porębami; 

Wręczanie nagród na Turnieju Grappingowym w Zakręcie; 

✓ 04.03.2018 r: 

Udział w 38. Półmaratonie Wiązowskim; 

Udział w Koncercie Charytatywnym na rzecz Rysia Nawrockiego; 

✓ 06.03.2018 r. Udział w uroczystości I Rocznicy Klubu Seniora; 

✓ 09.03.2018 r. Udział w Powiatowym Dniu Kobiet - Kobiety niepodległe;  

✓ 10.03.2018 r. Udział w Walnym Zebraniu OSP Glinianka; 

✓ 14.03.2018 r. Odprawa z dyrektorami placówek oświatowych; 

✓ 16.03.2018 r. Wizyta w świetlicy w Majdanie; 

✓ 22.03.2018 r. Udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej oraz Komisji Oświaty; 

✓ 23.03.2018 r. Udział w Komisji Planowania i Strategii Rozwoju; 

✓ 24.03.2018 r.  

Udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa; 

Udział w walnym zebraniu Zarządu Gminnego OSP; 

✓ 26.03.2018 r. Udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 

  

 

  

 

 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  

Nr konta: 54800100052003 002005920005 


