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Szanowni Państwo 

Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 506), wójt gminy co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 

W dokumencie tym zawarte jest podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizacja polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.  

Informacje zawarte w raporcie wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu posłużyć mają do 

pełnego zobrazowania sytuacji samorządu w roku podsumowywanym w tymże dokumencie. Otwarte 

zaproszenie do debaty nad raportem, zawarte w art. 28 aa ust. 6 tejże ustawy, należy uznać za próbę 

stworzenia kolejnego narzędzia partycypacji społecznej. 

Zgromadzone i przedstawione w niniejszym raporcie dane pochodzą przede wszystkim  

z zasobów samorządowych, natomiast dane z zewnątrz zostały opatrzone stosownymi przypisami. Tam, 

gdzie uznano to za niezbędne do właściwej oceny, porównano dane z sąsiednich gmin powiatu 

otwockiego, co jest uzasadnione ze względu na uwarunkowania geograficzno-ekonomiczne.  

Dziękuję współpracownikom, którzy przygotowali informacje do raportu, tak aby możliwie 

kompletnie zobrazować sytuację Gminy Wiązowna w 2018 r. Praca przy niniejszym dokumencie trwała 

przez wiele tygodni, analizy i oceny wymagało bowiem wiele setek działań, które podejmowane były 

w związku z realizacją zadań, przypisanych samorządowi gminnemu. Począwszy od obecnego roku, 

raport jest kolejnym nowym obowiązkiem włodarzy gmin, a jego przygotowanie – choć czasochłonne 

– jest ważne także dla podejmowania kolejnych strategicznych decyzji o kierunkach rozwoju gminy.  

Nie sposób jednak w niniejszym dokumencie zawrzeć wszystkich informacji, które stworzyłyby 

pełny obraz gminy Wiązowna – miejsca oddalonego o 30 km na wschód od centrum Warszawy, które 

przez kolejne lata będzie wielkim placem budowy gigantycznych inwestycji drogowych  

i usługowych. Po ich zakończeniu gmina Wiązowna będzie największym węzłem komunikacyjnym po 

wschodniej stronie Warszawy, z najlepszym spośród podwarszawskich gmin dojazdem do miasta  

i bezpośrednim dostępem do obwodnicy, a także olbrzymim centrum handlowym i usługowym.  

 Wraz z rozwojem sieci dróg, rozwija się także budownictwo – przede wszystkim to mieszkalne. 

Rocznie wydawanych jest około 500 warunków zabudowy. Wśród wiązowskich lasów i łąk osiedlają 

się rodziny z dziećmi i ludzie zmęczeni zgiełkiem wielkiego miasta. Tereny inwestycyjne i działki 

budowlane, ciągle jeszcze w rozsądnych cenach, to jeden z największych atutów tego rejonu.  

W gminie Wiązowna działa 1400 podmiotów gospodarczych. Co roku powstaje kilkadziesiąt kolejnych 

biznesów. Chętnie inwestują tu deweloperzy. 

 Dynamiczny rozwój, w który wkroczyło społeczeństwo Gminy Wiązowna przed kilkoma laty, 

to efekt rzetelnej pracy instytucji publicznych, które od 2014 r. nadzoruję. Poszukiwanie nowych 

rozwiązań dla istniejących od dawna problemów, otwartość na potrzeby mieszkańców oraz 

profesjonalizm – to najważniejsze zasady, którymi kieruje się samorząd. Każde ze wskazanych  

w raporcie zagadnień, stanowi tego przykład. 
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 W trakcie intensywnej pracy często nie da się uniknąć błędów. Mogą wynikać z pośpiechu, 

ludzkiego niedopatrzenia, a bardzo często z czynników zewnętrznych, które coraz bardziej determinują 

jednostki samorządowe. W niniejszym dokumencie zostały wskazane także kwestie, które wymagają 

rozwiązania lub podjęcia długoterminowych działań, co może stanowić wstęp do dyskusji o sposobach 

realizacji zadań gminnych w kolejnych latach.  

 Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zechcą się zapoznać z niniejszym raportem  

i przekażą informacje na jego temat kolejnym mieszkańcom. Już dzisiaj wyrażam wdzięczność za 

wszelkie merytoryczne uwagi i sugestie dotyczące działalności gminy, którą tworzymy wspólnie od 

wielu lat. Każdy mieszkaniec, przedsiębiorca, urzędnik czy samorządowiec przyczynia się na co dzień 

do rozwoju tej wspólnoty, tym bardziej cenna jest Państwa aktywność na spotkaniach, zebraniach 

wiejskich czy debacie, która odbędzie się nad raportem.  

 

Z wyrazami szacunku 

  Wójt Gminy Wiązowna 

       Janusz Budny 
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1. Położenie gminy i charakterystyka 

Gmina Wiązowna położona jest na Nizinie Środkowomazowieckiej w obrębie dwóch 

mezoregionów: Równiny Garwolińskiej, która obejmuje swym zasięgiem większą część powierzchni 

gminy oraz Doliny Środkowej Wisły – w części zachodniej gminy. Granicę między regionami wyznacza 

krawędź doliny Wisły. Gmina Wiązowna położona jest w centralnej części województwa 

mazowieckiego, w północnej części powiatu otwockiego (jest jedną z 8 gmin), w bezpośrednim 

sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej.  

  

 

Rys. 1. Położenie gminy Wiązowna na mapie powiatu i województwa  

Od zachodu gmina graniczy z miastem st. Warszawa, od północy i wschodu z powiatem 

mińskim (gminami Halinów i Dębe Wielkie). Południową granicę Gminy Wiązowna stanowi granica  
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z gminami: Celestynów i Kołbiel oraz miastami Józefów i Otwock. Obszar gminy jest rozciągnięty 

w kierunku północ-południe. Funkcjonalność gminy zmienia się, co jest wynikiem sąsiedztwa  

z aglomeracją warszawską. Obecnie gmina pełni funkcję zaplecza mieszkaniowego i rekreacyjno- 

turystycznego – powstają nowe osiedla domów jednorodzinnych. Na terenie gminy brak jest obszarów 

skoncentrowanego przemysłu.  Przez obszar gminy przechodzą drogi o znaczeniu międzynarodowym: 

S2 Warszawa-Terespol, S17 Warszawa-Lublin. Prace przy rozbudowie obydwu dróg wpływają od 

kilku lat na rozwój gminy, ale także na komunikację i transport na jej terenie. Wymeldowania  

z powodu wywłaszczenia nieruchomości pod budowę dróg ekspresowych mają wpływ na liczbę 

mieszkańców gminy, a więc pośrednio na dochody samorządu. 

 

 

Rys. 2. Układ dróg krajowych na terenie gminy 

 

Na tle województwa mazowieckiego, w gminie Wiązowna bardzo korzystnie przedstawia się 

udział lasów i gruntów leśnych (3 193 ha) w stosunku do ogólnej powierzchni Gminy Wiązowna. 

Wskaźnik lesistości wynosi 35% i jest znacznie wyższy od średniej wartości dla województwa 

mazowieckiego (22,7%). Większość lasów na terenie gminy ma charakter lasów ochronnych, głównie 
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ze względu na bliskość warszawskiej aglomeracji miejskiej. Lasy ochronne pełnią funkcję 

glebochronną, wodochronną lub też stanowią ostoję zwierząt. Do większych kompleksów Lasów 

Państwowych zaliczyć należy uroczysko Aleksandrów i uroczysko Gródek w części zachodniej gminy 

oraz uroczysko Gołobórz – Glinianka w części wschodniej.  

 
2. Ludność 

 

Pod względem powierzchni Wiązowna jest drugą co do wielkości gminą wiejską w powiecie 

(po gminie Kołbiel). Powierzchnia gminy wynosi 102 km² i zajmuje ok. 33% powierzchni powiatu. 

Gminę zamieszkuje 12 155 osób (stan na dzień 31.12.2018 r.).  

Przyrost naturalny w poszczególnych gminach powiatu otwockiego w 2018 r. przedstawiał się 

następująco: Celestynów – przybyły 34 osoby, Józefów – przybyły 4 osoby, Karczew – ubyły 4 osoby, 

Kołbiel – przybyła 1 osoba, Otwock – ubyło 60 osób, Osieck  –  przybyło 18 osób, Sobienie-Jeziory – 

ubyły 23 osoby 1.  Tymczasem w ciągu roku 2018 liczba mieszkańców w gminie Wiązowna wzrosła  

o 177 osób. Uwzględnia ona: 322 osoby, które do nas przybyły i zameldowały się na stałe, 135 nowo 

narodzonych dzieci oraz 181 osób, które się wymeldowały i 99 osób, które zmarły. Przyrost naturalny, 

czyli liczba stanowiąca różnicę między urodzeniami a zgonami, wyniósł 36. W 2018 r. liczba wszystkich 

zameldowań wynosiła 599, liczba noworodków – 135, liczba wymeldowań – 181, liczba zgonów – 99. 

Największy wzrost liczby mieszkańców wystąpił w miejscowościach: Duchnów (37), Pęclin (20), 

Stefanówka (16), Boryszew (15), Malcanów (14), Wiązowna (14). W kilku innych liczba ta zmalała, 

najbardziej w Emowie (-16) i w Radiówku (-16). 

 

Podstawowe dane demograficzne 

 01.01.2018 r. 31.12.2018 r. ZMIANA 

Zameldowania na 

pobyt stały 

11978 12155 Wzrost o 177 

Liczba zameldowań 292 599 Wzrost o 307 

Liczba wymeldowań 141 181 Wzrost o 40 

Liczba noworodków 155 135 Spadek o 20 

Liczba zgonów 83 99 Wzrost o 16 
Tab. 1.  Podstawowe dane demograficzne 

 

 

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach 

Miejscowość 01.01.2018 r. 31.12.2018 r. ZMIANA 

Bolesławów 76 86 Wzrost o 10 

Boryszew 190 205 Wzrost o 15 

Czarnówka 264 268 Wzrost o 4 

Duchnów 654 687 Wzrost o 33 

Dziechciniec 455 462 Wzrost o 7 

Emów 346 330 Spadek o 16 

Glinianka 1028 1034 Wzrost o 6 

                                                           
1 Na podstawie danych urzędów miast i gmin powiatu otwockiego. 
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Góraszka 455 465 Wzrost o 10 

Izabela 300 312 Wzrost o 12 

Kąck 278 284 Wzrost o 6 

Kopki 170 181 Wzrost o 11 

Kruszówiec 83 83 Wzrost o 0 

Lipowo 330 334 Wzrost o 4 

Majdan 721 731 Wzrost o 10 

Malcanów 439 453 Wzrost o 14 

Pęclin 435 455 Wzrost o 20 

Poręby 80 79 Spadek o 1 

Radiówek 238 222 Spadek o 16 

Rudka 54 52 Spadek o 2 

Rzakta 470 474 Wzrost o 4 

Stefanówka 254 270 Wzrost o 16 

Wiązowna 2281 2295 Wzrost o 14 

Wola Ducka 447 451 Wzrost o 4 

Wola Karczewska 318 322 Wzrost o 4 

Zagórze 42 41 Spadek o 1 

Zakręt 1117 1121 Wzrost o 4 

Żanęcin 318 320 Wzrost o 2 
Tab. 2.  Liczba mieszkańców z uwzględnieniem miejscowości 

 
3. Gminna administracja 

 

Administracja samorządowa Gminy Wiązowna tworzona jest przez 15 jednostek, których 

poziom pracy jest dobrze oceniany przez klientów. Należą do nich: Urząd Gminy Wiązowna, Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Wiązownie (ZGK), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie  

z siedzibą w Radiówku (GOPS), Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie (GOK), Biblioteka Publiczna 

Gminy Wiązowna (BPGW) i jej dwie filie: w Gliniance i Duchnowie, Dzienny Dom „Senior+” w Woli 

Karczewskiej (DDS), Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna z siedzibą w Gliniance (CUW), 

Gminne Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie, Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka  

w Wiązownie, Gminne Przedszkole w Zakręcie, Przedszkole w Woli Duckiej, Szkoła Podstawowa  

im. Wincentego Witosa w Gliniance, Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego  

w Malcanowie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich 

w Wiązownie, Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie. W tabeli przedstawiono 

stan zatrudnienia w 2018 r. w podziale na jednostki, pracowników i etaty. 

  

Stan zatrudnienia w 2018 r. 

Jednostka organizacyjna 01.01.2018 r. 31.12.2018 r.  

Etaty Osoby Etaty Osoby 

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna 4 4 3,5 4 

Centrum Usług Wspólnych 9,75 10 10,88 12 

Dom Dzienny „Senior +” 3 4 4 5 

Gminny Ośrodek Kultury 6 7 5,5 6 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17,5 20 17 20 

Przedszkole w Pęclinie 33,44 36 23,37 25 

Przedszkole w Wiązownie 25,50 26 25,50 26 
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Przedszkole w Woli Duckiej 0 0 12,84 14 

Przedszkole w Zakręcie 19,04 20 19,67 22 

SP w Gliniance 61,10 68 64,02 71 

SP w Malcanowie 29,47 37 41,64 48 

SP w Wiązownie 81,05 91 80,13 88 

SP w Zakręcie 34,03 39 39,64 46 

Urząd Gminy 68,55 70 67,8 69 

Zakład Gospodarki Komunalnej 42,87 43 46,87 47 
Tab. 3.  Stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy Wiązowna 

 
Warto zaznaczyć, że powyższy stan zatrudnienia nie wskazuje liczby pracowników 

wykonujących pracę, a jedynie liczby umów o pracę oraz ustalony wymiar etatów. Bowiem do stanu 

zatrudnienia wliczane są także osoby, które nie wykonują pracy z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności, np. w związku z urlopami macierzyńskimi czy długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi. 

Poziom zatrudnienia jest stały, przede wszystkim z uwagi na ograniczenie wydatków bieżących.  

Nowi pracownicy zatrudniani są w jednostkach po uzyskaniu wcześniejszej zgody Wójta Gminy 

Wiązowna na utworzenie dodatkowego stanowiska pracy, a takie działanie musi być umotywowane,  

np. zwiększeniem zakresu zadań jednostki, zmianami organizacyjnymi czy wynikami kontroli 

zewnętrznych, nakazującymi reorganizację pracy. Począwszy od 2015 r. pracownicy, którym 

przysługuje prawo do emerytury, przechodzą na nią, a na ich miejsce zatrudnia się nowe  

osoby, posiadające stosowną wiedzę i doświadczenie, niezbędne do pracy na danym stanowisku.  

Ich wynagrodzenie jest mniejsze od pracowników z większym stażem. Co ważne, na nowo przydzielane 

są zakresy obowiązków, przede wszystkim w związku ze zwiększaniem liczby zadań bez  

zwiększania zatrudnienia. 

Od 2015 r. dla ułatwienia załatwiania spraw, wydłużono godziny pracy gminnej administracji. 

W poniedziałki urząd oraz Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  

a także Oświata Gminna (obecnie Centrum Usług Wspólnych) są czynne do godz. 18.00. To kilkuletnie 

już doświadczenie pokazuje, jak ważna dla mieszkańców jest taka możliwość. Rozwinięciem tego 

pomysłu jest akcja „pracująca sobota”. Dwa razy w roku Urząd Gminy Wiązowna oraz Zakład 

Gospodarki Komunalnej są specjalnie otwierane dla klientów, proponując załatwienie spraw bieżących 

z pełnym ich przekrojem.   

Także od 2015 r. w Urzędzie Gminy Wiązowna kancelaria adwokacka, współpracująca  

z samorządem, prowadzi bezpłatne porady prawne. Prawnik początkowo doradzał raz w tygodniu, a od 

2018 r. już trzy razy w tygodniu za darmo konsultuje wszystkie sprawy, z którymi zgłaszają się do niego 

mieszkańcy gminy. Na konsultacje prawne można się umówić poprzez sekretariat wójta. W 2018 r.  

z tej usługi skorzystało 235 osób.  

Od marca 2018 r. można w urzędzie gminy bezpłatnie wykonać zdjęcie do dowodu osobistego. 

Przez cały rok z usługi tej skorzystało 347 osób. Kolejne udogodnienie to drukowany wniosek o wydanie 

dowodu. Nie trzeba ręcznie go wypełniać, gdyż jest drukowany z systemu jako gotowy formularz, który 
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wystarczy tylko własnoręcznie podpisać. Gdy dowód jest już gotowy, USC informuje o możliwości jego 

odbioru. Liczba wniosków o wydanie dowodu osobistego w 2018 r. wyniosła 1232, liczba 

sporządzonych aktów stanu cywilnego 329 (20 aktów urodzeń, 29 aktów małżeństwa, 250 aktów 

zgonu), liczba wydanych odpisów aktów stanu cywilnego 1527. 

Pod koniec 2018 r. zaczęły się przygotowania do uruchomienia w Urzędzie Gminy Wiązowna 

Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany. Profil Zaufany to rodzaj potwierdzenia elektronicznego  

i alternatywa dla podpisu kwalifikowanego, przy pomocy którego online można załatwić sprawę  

w różnego rodzaju instytucjach publicznych. Pozwala na składanie przez Internet wniosków, podań czy 

deklaracji. Coraz więcej osób korzysta z Profilu Zaufanego, ponieważ można się nim posłużyć m.in. na 

platformie ePUAP, PUE ZUS oraz CEIDG. Dzięki niemu można także złożyć PIT online. Wniosek  

o Profil Zaufany można złożyć przez Internet (www.pz.gov.pl) i poświadczyć go w Punkcie  

Potwierdzającym – od 2019 r. również w Urzędzie Gminy Wiązowna. Usługa jest świadczona 

bezpłatnie każdemu zainteresowanemu.  

Wraz z przyjęciem obowiązków potwierdzania podpisu, rośnie liczba proponowanych e-usług. 

Więcej o tej kwestii w rozdz. XIV. Dzięki informatyzacji jednostek organizacyjnych gminy  

i elektronizacji usług, czas pracy przy sprawie może być skracany, a dane wprowadzone do systemu 

łatwe do weryfikacji i aktualizacji. To także optymalizacja procesu raportowania i sprawozdawania, 

który w obecnych czasach jest jednym z częstszych obowiązków samorządu terytorialnego. 

Wszystkie powyższe działania w zakresie administracji publicznej są pozytywnie oceniane 

przez osoby korzystające z usług. Dowodem na to jest wynik ankiety, przeprowadzonej w 2018 r. wśród 

klientów urzędu, mającej na celu ocenę ich satysfakcji z pracy urzędu. Anonimową ankietę można było 

wypełnić elektronicznie na stronie tuwiazowna.pl oraz w wersji papierowej w budynku urzędu.  

W badanym okresie ankietę wypełniło 106 osób. Zdecydowana większość ankietowanych (87%) uznała, 

że wydłużony czas pracy urzędu do godziny 18.00 jest wystarczający, choć w komentarzach pojawiły 

się uwagi, że powinno tak być dwa razy w tygodniu lub że urząd powinien być otwarty jeszcze dłużej. 

90% ankietowanych jest usatysfakcjonowana sposobem załatwiania spraw w Biurze Obsługi 

Mieszkańca twierdząc, że obsługa w tym miejscu jest kompetentna i uprzejma. Odpowiadając na pytanie 

o propozycje zmian w zakresie obsługi, ankietowani w większości przypadków nie zmieniliby nic.  

Co ważne, ankietowani także wysoko ocenili atmosferę panującą w jednostce, wskazując, że najchętniej 

kontaktują się z urzędem osobiście lub telefonicznie, rzadziej wybierają metody elektroniczne. Należy 

stwierdzić, że większość osób uznaje kontakt bezpośredni za ważny i przyjemny, chociaż oczywiście 

liczba proponowanych usług załatwianych drogą elektroniczną sukcesywnie rośnie. 
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Dokumenty strategiczne czy planistyczne stanowią narzędzie do zarządzania działaniami  

w wielu obszarach. Dla samorządu gminnego mają szczególne znaczenie – porządkują kolejność  

i określają zasady realizacji celów publicznych. W 2018 r. obowiązywały 4 strategie, 14 programów  

i 3 plany w różnych sektorach życia publicznego. Co istotne, przygotowane dokumenty były przydatne 

w procesie wnioskowania o środki zewnętrzne, gdyż wiele instytucji dotujących wymaga od 

samorządów posiadania dokumentów strategicznych, wskazujących zasadność realizacji zadania, 

wnioskowanego do wsparcia finansowego. 

Wykonywanie założeń poniższych dokumentów powierzono Wójtowi Gminy Wiązowna, a ten 

przekazał ich realizację wyspecjalizowanym jednostkom organizacyjnym gminy lub komórkom 

organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązowna. Znaczna część strategii czy programów zawiera wskazanie 

sposobu raportowania o realizacji zadań, dlatego tam, gdzie uznano za istotne rozszerzenie informacji 

o sposobie realizacji dokumentu, podano ścieżkę dostępu do sprawozdania.  

W kolejnych rozdziałach zamieszczono informacje o wykonywaniu zapisów dokumentów 

planistycznych czy środowiskowych, mając na uwadze ich ogromne znaczenie dla rozwijającej się 

gminy. Uwzględniając ciągle zmieniające się warunki otoczenia, wskazano także na ich aktualizacje.  

Stopień realizacji większości strategii, programów i planów należy ocenić jako bardzo dobry, 

chociaż w trakcie przystępowania do wykonywania zapisów tych dokumentów występowały problemy 

organizacyjne czy finansowe, niedające się przewidzieć na etapie ustalania treści danego dokumentu. 

Dlatego tam, gdzie nie udało się uniknąć przeszkód, opisano trudności i wskazano zaproponowane 

rozwiązania. Takie utrudnienia występowały w realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 

2014-2021” z 2013 r., której zapisy niejednokrotnie nie przystają już do rzeczywistości samorządowej, 

gwałtownie zmieniającej się w ostatnich latach. Mimo tego przygotowując kolejne dokumenty 

programowe, starano się odnieść do najważniejszych zapisów „Strategii Rozwoju …”, a więc do celów 

i priorytetowych zadań, tak aby te dokumenty były spójne. 

 

1. Strategia Rozwoju Gminy Wiązowna 

Obowiązująca Strategia Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021 została przyjęta uchwałą 

nr 102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna w dniu 16 września 2013 r. Dokument zakłada realizację  

23 celów strategicznych w ramach trzech priorytetów:  

1) Zrównoważony rozwój gospodarczy;  

2) Rozwój infrastruktury; 

3) Społeczność lokalna. 

Do celów strategicznych zostały przypisane cele operacyjne, których osiągnięcie mierzone jest 

poprzez zestaw 205 wskaźników. Realizacja zadań umożliwiających osiągnięcie zakładanych 

wskaźników uzależniona jest od możliwości finansowych gminy oraz wysokości pozyskanych środków 

z Unii Europejskiej. Działania podjęte do końca 2018 r. skupiały się głównie na rozwoju infrastruktury 
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technicznej i społecznej oraz na aktywizacji społeczności lokalnej. Realizacja priorytetu 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego przejawia się tworzeniem miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz wzrostem potencjału gospodarczego gminy, o którym więcej  

w rozdziale III niniejszego raportu. 

W 2018 r. rozpoczęto przygotowania do aktualizacji „Strategii rozwoju …” z uwagi na 

pojawiające się zmiany w lokalnej sytuacji społeczno-gospodarczej, tj. rozwój sieci dróg krajowych, 

zmiany w systemie oświaty, wzrost potencjału gospodarczego, zwiększenie potrzeb w sferze społecznej. 

Powołano Zespół ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna oraz zlecono prace związane  

z aktualizacją diagnozy i rewizji celów strategicznych.   

 

2. Gminny Program Rewitalizacji 

 

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2026 został przyjęty uchwałą nr 81.XLIII.2017 

Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2017 r. na postawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 

2015 r. o rewitalizacji. Głównym celem programu jest aktywna rewitalizacja społeczna,  

przestrzenno-funkcjonalna oraz środowiskowa. W celu osiągnięcia zakładanych celów konieczna jest 

realizacja szczegółowych działań dotyczących m.in. poprawy estetyki i uporządkowania przestrzeni 

publicznych, rozbudowy, modernizacji oraz poprawy stanu technicznego budynków, rozwoju  

i modernizacji infrastruktury rekreacyjno-sportowej na obszarach zdegradowanych, zagospodarowania 

terenów w sposób umożliwiający tworzenie funkcjonalnych przestrzeni, aktywizacji i promocji 

zaangażowania społecznego osób zamieszkujących obszary zdegradowane, poprawienia struktury 

społecznej obszarów przewidzianych do rewitalizacji oraz likwidacji koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych, w tym poprawę bezpieczeństwa publicznego.  

Program jest narzędziem do prowadzenia działań odpowiadających za zdiagnozowane potrzeby 

mieszkańców, tym samym umożliwia zniwelowanie różnic i uzyskanie trwałej poprawy zarówno  

w sferze gospodarczej, społecznej, jak i w przestrzeni publicznej. Zakłada realizację misji i celów na 

obszarach rewitalizacji i obszarach zdegradowanych: 

1) Ożywione rewitalizowane obszary; 

2) Lepszy ład przestrzenny, wyższy standard infrastruktury; 

3) Rozwinięta współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Osiągnięcie ww. celów możliwe jest poprzez realizację projektów głównych i uzupełniających. 

W 2018 r. przystąpiono do realizacji 13 działań dedykowanych poprawie przestrzeni publicznej 

i rewitalizacji społecznej oraz działań na rzecz środowiska naturalnego. Warto podkreślić, że w ramach 

realizacji celów w 2018 r. rozpoczęto 3 duże projekty, które po zakończeniu przyniosą wymierne 

korzyści dla mieszkańców:  

1) Budowa targowiska w Wiązownie w celu promocji produktów lokalnych; 
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2) Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Wiązownie poprzez utworzenie Centrum Aktywności 

Lokalnej; 

3) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 od Emowa do 

Duchnowa. 

 

Rys. 3.  Wizualizacja Gminnego Targowiska „Mój Rynek” w Wiązownie 

 

W zakresie rewitalizacji społecznej realizowane były projekty na rzecz podniesienia poziomu 

integracji i aktywizacji mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych. 

Najważniejszym z nich jest projekt „Bezpieczna przystań”, zakładający przede wszystkim wsparcie 

dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dla uczestników projektu 

opracowano indywidualne ścieżki wsparcia. Projekt, którego wartość to 1 551 547,20 zł, realizowany 

będzie do 2020 r. z udziałem dofinansowania z RPO WM 2014-2020 w kwocie 1 391 686,20 zł.  

Rewitalizacja dotyczyła również realizacji działań na rzecz ochrony środowiska, np. „Dzień 

Ziemi”, „Pielęgnacja Pomników Przyrody”, „Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiązowna” oraz 

konkursy ekologiczne. Projekty z zakresu ochrony przyrody realizowane są cyklicznie raz w roku  

w celu zachowania trwałości efektów.  

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z programu rewitalizacji sporządzane jest 

corocznie. Monitorowanie realizacji dokumentu oparte jest o zestaw 30 wskaźników, weryfikowanych 

co dwa lata, począwszy od 2017 r.  
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3.  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 

Treść dokumentu została ustalona uchwałą nr 72.X.2015 Rady Gminy Wiązowna z 26 maja 

2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wiązowna na 

lata 2015-2020. W strategii zostały wyznaczone 4 cele strategiczne: 

1) Zmniejszenie występowania uzależnień wśród mieszkańców gminy Wiązowna; 

2) Zmniejszenie sfery ubóstwa mieszkańców w gminie Wiązowna; 

3) Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i z długotrwałą, ciężką chorobą oraz ich rodzin; 

4) Przeciwdziałanie zjawiskom przemocy w rodzinie: zwiększenie dostępności i skuteczności 

profesjonalnej pomocy, ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz przywrócenie prawidłowego 

funkcjonowania rodzin. 

Wszystkie powyższe cele były realizowane w 2018 r.  

W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom prowadzono punkt konsultacyjno-informacyjny, 

grupę „AA”, grupę samopomocową dla 12 osób oraz grupę wsparcia dla 10 osób prowadzoną przez 

psychologa. Organizowano porady indywidualne dla osób współuzależnionych, z których skorzystało 

12 osób. Dużym zainteresowaniem cieszyły się formy pomocy dzieciom i młodzieży, tj. 4 świetlice 

środowiskowe dla 90 dzieci, grupa podwórkowa dla 12 osób, klub młodzieżowy dla 24 osób (opieka 

pedagogiczna, wsparcie socjoterapeutyczne i psychologiczne, realizacja projektu Bezpieczna  

„Przystań”). Wszystkie były prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie. 

Efekty w tym zakresie przynosi także wieloletnia współpraca ze Stowarzyszeniem „KROKUS-

WIĄZOWNA”, działającym na rzecz rodzin z problemem alkoholowym. Osobom uzależnionym i ich 

rodzinom zaproponowano wyjazdy motywująco-wspierające, pracę motywacyjną do podjęcia leczenia, 

wsparcie w środowisku oraz spotkania. W placówkach oświatowych zrealizowano programy 

profilaktyczne, finansowane ze środków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi i Narkomanii.  

Dzięki współpracy policji i samorządu, w połowie 2018 r. uruchomiono terenowe „Punkty 

Przyjęć Dzielnicowego”. W świetlicach wiejskich w określone dni tygodnia dyżurują dzielnicowi. 

Przyjmują zgłoszenia dot. m.in. naruszenia porządku, uzależnień czy też przemocy. To działanie 

również wpisane zostało do „Strategii...”.  

W celu wspierania osób zagrożonych ubóstwem GOPS zorganizował w 2018 r. prace społecznie 

użyteczne dla 12 osób. Natomiast 15 osób długotrwale bezrobotnych znalazło pracę w Spółdzielni 

Socjalnej „Odmiana”. Z przydzielanej pomocy materialnej i pracy socjalnej z rodzinami zagrożonymi 

ubóstwem skorzystało 126 rodzin. 

Pomoc osobom niepełnosprawnym była przedmiotem pracy uczestników projektu „Liderzy 

Kooperacji”. Podczas spotkań w 2018 r. opracowano model współpracy różnych instytucji i grup 

działających w zakresie pomocy/wsparcia osobom korzystającym z systemu pomocy społecznej. Usługi 
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rehabilitacyjne świadczone były w Dziennym Domu „Senior+” i Klubie „Pogodny Senior” w ramach 

Projektu „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych”. Więcej o projekcie w rozdziale V. 

Przeciwdziałanie przemocy to zadanie m.in. zespołu interdyscyplinarnego, powołanego 

zarządzeniem nr 59.611.2018 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania 

przy Wójcie Gminy Wiązowna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. W 2018 r. łącznie realizowano plany pomocy dla 37 rodzin, a także prowadzono pracę 

socjalną na rzecz 131 rodzin ze zdiagnozowanym problemem przemocy. Zorganizowano również  

65 konsultacji psychologicznych. 

 

4. Strategia Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna  

Uchwałą nr 76.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. została przyjęta 

Strategia Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 2018-2025, a zarządzeniem  

nr 86.628.2018 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 3 lipca 2018 r. powołano zespół ds. wdrożenia i oceny 

strategii Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 2018-2025. Celem wdrożenia Strategii 

Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 2018-2025 jest poprawa jakości życia i zdrowia 

mieszkańców poprzez zrównoważony, proekologiczny rozwój gminy, poprawa stanu infrastruktury  

i bazy lokalowej gminnych jednostek medycznych, poprawa dostępności komunikacyjnej  

na terenie całej gminy, rozszerzenie działań wpływających na poprawę stanu zdrowia mieszkańców  

i profilaktyki zdrowia, działania edukacyjne oraz upowszechnianie kultury aktywności fizycznej  

i zdrowego stylu życia. 

Do zadań zespołu należy wdrożenie, monitoring i ocena realizacji Strategii Ochrony  

i Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 2018-2025, a w szczególności: ustalenie realizatorów 

poszczególnych działań wskazanych w strategii, opracowanie rocznych harmonogramów działań, 

opracowanie narzędzi służących gromadzeniu danych na potrzeby monitoringu i oceny strategii.  

W 2018 r. pierwszy harmonogram został opracowany na okres od 1 września do 31 grudnia 2018 r. 

Szczegółowe informacje o realizacji strategii przedstawione są w sprawozdaniu z realizacji strategii 

Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna za rok 2018. 

Realizując zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w 2018 r. z budżetu gminy 

przeznaczono 9 899,00 zł na zakup szczepionek i szczepienie seniorów przeciwko grypie. Zadanie 

zrealizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Seniorów „Bądźmy Razem” oraz dwoma 

placówkami podstawowej opieki zdrowotnej: Praktyką Lekarza Rodzinnego w Gliniance i Zespołową 

Praktyką Lekarzy Rodzinnych w Wiązownie. Zaszczepionych zostało 100 seniorów w wieku 65+. 

Przekazano także 5 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Otwockiego Towarzystwa 

Opieki Paliatywnej. W ramach dotacji zakupiono: podpórkę dwukołową aluminiową z siedziskiem i 

oparciem – 3 sztuki, materac zmiennociśnieniowy, bąbelkowy z kompresem – 3 sztuki, balkonik 

aluminiowy czterokołowy ECO Light – 2 sztuki, balkonik składany na dużych kołach – 3 sztuki, krzesło 
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toaletowe – 2 sztuki, krzesło toaletowe składane – 2 sztuki, nebulizator kompresyjny – 4 sztuki, 

ciśnieniomierz zegarowy – 11 sztuk. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku otrzymało 

dotację  

w wysokości 28 500,00 zł na zakup sprzętu medycznego. Za przekazane fundusze zakupiono 

nowoczesną myjkę do basenów i kaczek.   

We wrześniu po raz kolejny odbył się „Piknik dla zdrowia”, organizowany przez Zespołową 

Praktykę Lekarzy Rodzinnych w Wiązownie. Partnerami wydarzenia byli: Klub Karmiących Mam, 

Centrum Wolontariatu w Radiówku, Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, Stacja Muzeum, Gminny 

Ośrodek Kultury w Wiązownie i Urząd Gminy Wiązowna. Działania były realizowane pod hasłem 

„Pociąg do zdrowia” i miały na celu promocję zdrowego trybu życia. W ramach współpracy samorząd 

sfinansował bezpłatne badanie w kierunku osteoporozy dla 63 osób za kwotę 1 600 zł. Podczas imprezy 

można było skorzystać z bezpłatnych badań i porad: spirometria (42 osoby), badanie słuchu (54 osoby), 

badanie stomatologiczne (44 osoby), badanie okulistyczne (40 osób), badanie glukozy i lipidogramu  

(66 osób), mierzenie ciśnienia tętniczego i glukozy (36 osób), badanie składu ciała i konsultacja 

dietetyka (48 osób). Można było zaszczepić się przeciwko grypie i skorzystać z porady psychologicznej 

lekarza pierwszego kontaktu oraz pediatry. 

30 listopada w Hotelu „Brant” w Majdanie zorganizowano konferencję o zdrowiu „Wspólnie 

dbamy o zdrowie”, zapraszając środowisko medyczne, mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz przedstawicieli samorządu. Poruszono następujące tematy: profilaktyka 

zdrowotna, utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, zapobieganie chorobom poprzez 

kontrolowanie czynników ryzyka, zahamowanie postępu choroby oraz ograniczeń powikłań.  

 

5. Strategia Polityki Senioralnej Gminy Wiązowna  

 

Podjęta uchwała nr 115.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Strategii Polityki Senioralnej Gminy Wiązowna na lata 2018-2025 wskazuje priorytetowe 

działania w zakresie wspierania osób starszych na terenie gminy. Nad jej realizacją czuwa GOPS. 

Zgodnie z wyznaczonymi kierunkami działań w 2018 r. podejmowano następujące działania:  

1) Utrzymanie zdrowia i dobrej kondycji fizycznej seniorów – działania w tym zakresie 

prowadzone były głównie przez Dzienny Dom „Senior+”, Klub Pogodny Senior oraz 

Stowarzyszenie Seniorów „Bądźmy Razem”. Dodatkowo KS Advit Wiązowna organizował 

zajęcia ruchowe dla osób starszych, prowadzone w budynkach użyteczności publicznej. Dotacja 

na ten cel dla KS Advit w 2018 r. wyniosła 19 000,00 zł; 

2) Poczucie bezpieczeństwa seniorów w miejscu zamieszkania – trwała akcja „Karta życia”, która 

polega na wypełnieniu karty informacjami o stanie zdrowia seniora, a następnie umieszczenie 

jej w łatwo dostępnym miejscu; dzięki temu w razie zagrożenia ratownicy medyczni będą mogli 
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sprawniej udzielić pomocy; organizowano spotkania otwarte w Dziennym Domu „Senior+”  

ze strażakami, policją i prawnikami, na których doradzano i zwracano uwagę na najczęstsze 

problemy osób starszych; 

3) Wsparcie seniorów w trudnych sytuacjach życiowych – do najważniejszych działań należy 

zaliczyć ułatwienie dostępu do usług opiekuńczych, działalność Dziennego Domu „Senior+”, 

utworzenie Klubu „Senior+”; 

4) Komunikacja publiczna wewnętrzna na terenie gminy – zapewniono dowóz seniorów  

do Dziennego Domu „Senior +” i Klubu „Senior+”; uruchomiono nową linię L46 z Michałówka  

do Sulejówka, w tym do ośrodków zdrowia działających na tym terenie; 

5) Polityka informacyjna adresowana do seniorów – w miesięczniku „Powiązania” utworzono 

dział dla seniorów, w którym zamieszczane są informacje szczególnie istotne z punktu widzenia 

osób starszych;  

6) Spędzanie wolnego czasu przez seniorów na terenie gminy – bogatą ofertę społeczno-kulturalną 

do osób starszych kierował Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie i Biblioteka Publiczna 

Gminy Wiązowna; 

7) Aktywizacja społeczna seniorów – głównym zadaniem było nawiązanie, a potem rozszerzenie 

współpracy seniorów z wolontariuszami z Centrum Wolontariatu w Radiówku; prowadzono 

akcje charytatywne, wspierano wydarzenia kulturalne i sportowe. 

 

6. Gminny Program Wspierania Rodziny 

 

Na podstawie uchwały nr 105.LX.2014 Rady Gminy Wiązowna z 24 września 2014 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2017 prowadzono działania w tych 

latach w zakresie pomocy rodzinom przeżywającym trudności w opiece nad dziećmi. W 2018 r. GOPS 

rozpoczął prace nad programem dla nowej perspektywy od 2018 r., a zadania w tym zakresie realizował 

zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r.   

(Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).  

Zatrudnionych 2 asystentów rodziny objęło wsparciem 23 rodziny z 45 dziećmi. W ramach 

projektu Bezpieczna „Przystań” zostały utworzone nowe placówki wsparcia dziennego, a w istniejących 

została poszerzona oferta wsparcia. Prowadzono 3 placówki obejmujące swoim wsparciem łącznie  

70 dzieci w miejscowościach Wiązowna, Zakręt, Malcanów, utworzono świetlicę środowiskową  

w Gliniance dla 20 wychowanków oraz świetlicę w formie pracy podwórkowej dla 12 wychowanków. 

Powstał także klub młodzieżowy prowadzony przez Fundację „To lubię” dla 24 wychowanków. 

Rozszerzono ofertę wsparcia świetlic o socjoterapię, wsparcie psychologiczne, pomoc logopedyczną, 

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, tj.  j. angielski, matematykę. GOPS monitorował także 

sytuację dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem w ramach pracy socjalnej. 
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7. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmierzającego do zmniejszenia 

skali zjawiska przemocy oraz pogłębiania społecznej świadomości, uchwałą nr 121.LIX.2018 Rady 

Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. przyjęto Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wiązowna na lata 2018-2022, będący kontynuacją Programu 

Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna 

realizowanego w latach 2014-2017. Nadrzędnym celem programu jest przeciwdziałanie zjawisku 

przemocy w rodzinie poprzez tworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla rodzin zagrożonych  

i doświadczających przemocy. Przejawia się to zwiększeniem dostępności i skuteczności działań  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przez systematyczną edukację środowiska lokalnego. 

Istotnym elementem w 2018 r. było monitorowanie problemu przemocy w rodzinie  

i skuteczności działań. Prowadzono indywidulane wsparcie psychologiczne dla osób doznających 

zjawiska przemocy, jak i zagrożonych jej występowaniem. Z tej formy pomocy skorzystało 7 osób – 

odbyło się 65 konsultacji. Z bezpłatnego poradnictwa prawnego skorzystały 2 osoby doświadczające 

przemocy. Wsparciem w formie świadczonej pracy socjalnej objętych było łącznie  

131 osób. Członkowie grup roboczych opracowywali i realizowali indywidualne plany pomocy, 

monitorowali sytuację rodzin, dokumentowali działania podejmowane wobec rodzin, w których 

zachodziło podejrzenie przemocy bądź dochodziło do przemocy oraz efekty tych działań. W 2018 r. 

odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy. Wszczęto  

23 nowe procedury Niebieskich Kart oraz 1 procedurę przekazania do zespołu z innej gminy. 

Kontynuowano 13 spraw z poprzednich lat, powołano 23 grupy robocze. Odbyło się 115 posiedzeń. 

Nowe procedury w 2018 r. wszczynali: Policja – 19, GOPS – 3, Szkoła Podstawowa w Gliniance – 1.  

Na dzień 31.12.2018 r. prowadzonych było 15 spraw. Zespół skierował 3 wnioski do Prokuratury 

Rejonowej w Otwocku, 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Otwocku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

oraz 1 wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 7 przypadkach 

zastosowano dla sprawców nakaz opuszczenia lokalu i zakaz kontaktowania się z osobą doznającą 

przemocy. W 2 przypadkach sprawcy zobowiązali się do udziału w programie i ukończyli terapię dla 

sprawców przemocy. 

 

8. Gminny program dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 

 

Uchwałą nr 4.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016 r. został wprowadzony 

na terenie Gminy Wiązowna „Gminny program dla rodzin wielodzietnych (KARTA DUŻEJ 

RODZINY)”, mający na celu: promowanie modelu i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, jej 
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umacnianie oraz wspieranie, a także zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży  

z rodzin wielodzietnych. 

Osobami uprawnionymi do korzystania z programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy 

Wiązowna, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznawanej na podstawie 

ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W związku z realizacją gminnego programu członkowie rodzin 

wielodzietnych posiadający KDR uprawnieni byli do 50% zniżki na wydanie drugiej karty bibliotecznej 

oraz usługi reprograficzne (ksero, wydruki) w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna, zniżki 10 zł 

miesięcznie za osobę na zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, zniżki  

w wysokości 0,77 zł od każdego metra dostarczonej wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Wiązownie, zniżki 10 zł miesięcznie na zajęcia dodatkowe powyżej podstawy programowej, 

prowadzone w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, 

dopłaty 2 zł dziennie do posiłku (obiadu) w placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wiązowna, z zastrzeżeniem osób, które mają finansowany posiłek z innych 

źródeł, a także do ulg, rabatów i upustów oferowanych przez podmioty, które przystąpiły do programu 

na podstawie umowy zawartej z Gminą Wiązowna.  

 

Rys. 4. Informacja o Karcie Dużej Rodziny Gminy Wiązowna 

Na realizację program w 2018 r. wydatkowano 110 313,75 zł, co w porównaniu do 2017 r. stanowi 

wzrost o kwotę 16 614,75 zł. 
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Gminny program dla rodzin wielodzietnych 

 Lp.  Gminne jednostki organizacyjne Koszt realizacji 

programu w zł  

1. Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie   7 130,00 

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie 19 999,75 

3. Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Zakręcie   4 252,00 

4. Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa 

Piłsudskiego w Malcanowie 

13 150,00 

5. Gminne Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem” Pęclin 11 760,00 

6. Gminne Przedszkole w Zakręcie   5 972,00 

7. Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie   9 432,00 

8. Przedszkole w Woli Duckiej   1 040,00 

9. Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Lotników Polskich w 

Wiązownie 

23 178,00 

10 Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance  14 400,00 

11. Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna          0,00 

 Razem: 110 313,75      

                        Tab. 4. Wydatki na program dla rodzin wielodzietnych w 2018 r. 

 

9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych      

   

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2018 został określony uchwałą nr 188.L.2017 

Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2017 r., a opracowany na podstawie ustawy z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   

Jeszcze w 2017 r. samorząd gminny przystąpił do realizacji Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw 

na Rodzinę” oraz „Przeciw Pijanym Kierowcom”, które były realizowane również w 2018 r. poprzez 

dystrybucję materiałów profilaktycznych oraz działania informacyjne w placówkach oświatowych, 

świetlicach środowiskowych oraz podczas wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Ze środków 

pochodzących z tzw. „korkowego” finansowano szkolenia i warsztaty profilaktyczne w placówkach 

oświatowych dla uczniów i rodziców, imprezy uwzględniające problem uzależnień dla dzieci,  

a przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury, a także zajęcia w świetlicach środowiskowych. 

Najważniejsze działania w 2018 r. to: wsparcie finansowe działalności Stowarzyszenia 

„KROKUS-WIĄZOWNA” oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych; wsparcie grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego; 

wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu; finansowanie prowadzenia Środowiskowych 
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Ognisk Wychowawczych oraz świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;  

finansowanie szkoleń, warsztatów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli  

i wychowawców; współfinansowanie koncertów i wydarzeń w celu przekazywania zagrożeń 

społecznych dzieci i młodzieży. 

Powyższe działania były realizowane dzięki stałej współpracy z placówkami oświatowymi, 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sądem Rejonowym  

w Otwocku, Zespołem Interdyscyplinarnym, organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Wiązowna. 

Źródłem finansowania zadań wynikających z omawianego programu były środki z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, które w 2018 r. wynosiły  

214 681,43 zł.  

W celu realizacji tych zadań zarządzeniem nr 94.486.2017 Wójta Gminy Wiązowna  

z dnia 22 sierpnia 2017 r. została powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych GKRPA odpowiadająca za: 

1) Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; 

2) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego; 

3) Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów 

alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy; 

4) Kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie 

napojów alkoholowych – na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta gminy. 

W 2018 r. GKRPA przeprowadziła 68 rozmów motywacyjnych z 44 osobami i skierowała  

11 wniosków do sądu o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się 

leczeniu w placówce leczenia uzależnień od alkoholu. 

Realizując program przyczyniono się do osiągnięcia jego celu, tj. zmniejszenia rozmiarów 

choroby alkoholowej w gminie Wiązowna poprzez motywowanie do leczenia odwykowego, 

podtrzymywanie trzeźwości po terapii odwykowej, łagodzenie skutków społecznych choroby 

alkoholowej, podjęcie leczenia przez osoby uzależnione, trwałą abstynencję osób uzależnionych po 

terapii, rekonstrukcję systemu małżeńskiego osób uzależnionych w terapii i po terapii, likwidowanie 

skutków choroby alkoholowej rodziców, jakich doświadczają ich dzieci, opiekę (w ramach świetlic 

środowiskowych) nad dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych chorobą alkoholową. 
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Szczegółowe informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu z działań i wydatków na 

realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Wiązownie w 2018 r. realizowanego przez Gminę Wiązowna2. 

 

10. Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania”  

 

Program realizowany jest na podstawie uchwały nr 12.L.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 

29 stycznia 2014 r. ws. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 25.LI.2014 Rady 

Gminy Wiązowna z dnia 12 lutego 2014 r. W ramach programu dzieci i inne osoby z terenu gminy mogą 

zostać objęte pomocą w formie gorącego posiłku oraz wsparciem finansowym na zakup  

artykułów żywnościowych. W 2018 r. w ramach programu zostało objętych pomocą  

ogółem 289 osób dorosłych i dzieci. Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 90 dzieci  

i 5 dorosłych. Z pomocy finansowej skorzystało 210 osób ze 111 rodzin. Koszt realizacji programu 

wyniósł 165 235, 40 zł, z tego na pomoc w formie posiłku wydatkowano kwotę 46 585,40 zł. 

 

11.  Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

 

Gospodarka nieruchomościami w gminie Wiązowna prowadzona jest w dwóch kierunkach.  

Z jednej strony na bieżąco prowadzone są prace mające na celu udostępnienie nieruchomości z zasobu 

gminnego, tj. sprzedaż, najem, dzierżawa. Drugim kierunkiem jest nabywanie nieruchomości do zasobu 

gminnego poprzez zakup, zamianę, przyjęcia darowizn nieruchomości, a także komunalizację na rzecz 

Gminy Wiązowna mienia Skarbu Państwa i regulacje stanów prawnych nieruchomości na rzecz gminy.  

W ciągu danego roku przeprowadza się inwentaryzację mienia komunalnego i aktualizuje się 

stan mienia komunalnego na koniec każdego roku kalendarzowego. Zbiorcza informacja na temat 

aktualnego zasobu nieruchomości gminnych przedstawiana jest w dokumencie pn. „Wykaz mienia 

komunalnego – grunty”. Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w gminnym zasobie nieruchomości 

ogólna powierzchnia gruntów, znajdująca się w dyspozycji gminy, wynosi 3 089 715 m², w tym gruntów 

będących w samoistnym posiadaniu 1 301 302 m²  oraz 1 787 038 m²  gruntów stanowiących własność 

Gminy Wiązowna. Wartości gruntów – wg ewidencji księgowej  – wynosi 24 014 591,69 zł. W trakcie 

2018 r. w stosunku do 2017 r. własność gminna gruntów zwiększyła się o 50 973 m²  

(5,09 ha), a wartość gruntów uległa zwiększeniu o 540 540,13 zł. W ciągu 2018 r. na skutek 

przeprowadzonych regulacji stanu prawnego nieruchomości, zmniejszyła się liczba gruntów będących 

w samoistnym posiadaniu gminy. 

                                                           
2 Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r., [dostęp: 09.05.2019 r.], 

<https://bip.wiazowna.pl/public/?id=192692> 
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Gmina Wiązowna nie posiada odrębnego dokumentu o nazwie „Plan wykorzystania zasobu 

nieruchomości gminnych”. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży, zamiany nieruchomości czy 

wysokości uzyskanych odszkodowań za utratę prawa własności nieruchomości oraz z tytułu obciążenia 

nieruchomości, a także wpływy opłat z tytułu ustanowionego prawa użytkowania wieczystego, 

szacowane są każdorazowo w trakcie opracowywania projektu budżetu na kolejny rok. 

W 2018 r. organizowane były przetargi na zbycie nieruchomości w Kopkach, Rzakcie i Lipowie. 

W wyniku organizowanych przetargów dokonano sprzedaży dz. nr 441 w Lipowie oraz dz. nr 207/2  

w Rzakcie. Pozostałe nieruchomości wystawione na sprzedaż – z powodu braku zainteresowania – nie 

znalazły nabywców. W wyniku dokonanej umowy zamiany sprzedane zostały dz. nr 192/1, 192/2  

i 192/3 o łącznej pow. 6.462 m²  w Duchnowie w zamian za przeniesienie własności do dz. nr 295/14  

o pow. 4.000 m²  z obr. geod. Duchnów. Za cenę 37 500,00 zł zakupiono w Gliniance dz. nr 38/15  

i nr 38/16 o łącznej pow. 800 m²  pod budowę świetlicy. Samorząd dokonał darowizny nieruchomości  

dz. nr 195 o pow. 3.000 m²  w obr. geod. Wiązowna Gminna na realizację celu publicznego – budowa 

nowego posterunku Policji. W drodze wykupu nabyto brakujące udziały w dz. nr 165/8 obręb 

geodezyjny Wiązowna Kościelna przeznaczonej na drogę wewnętrzną. Z tytułu ustanowienia na 

nieruchomościach gminnych, położonych w miejscowościach Boryszew, Duchnów, Glinianka, Izabela, 

Majdan, Wiązowna, Wola Ducka oraz Zakręt, służebności przesyłu mediów uzyskano dochody  

w wysokości 6 936,00 zł. 

W związku z realizacją inwestycji drogowej na terenie gminy, tj. rozbudowy drogi krajowej S17 

– w 2018 r. wywłaszczeniu uległo 2 525 m²  gruntu stanowiącego własność Gminy Wiązowna.  

Na skutek realizacji inwestycji drogowych dotyczących budowy autostrady A2 i rozbudowy drogi 

krajowej S17 w 2018 r. zrealizowano dochody z tytułu odszkodowań za utratę prawa własności 

nieruchomości w wysokości 684 270,69 zł. 

Powierzchnia gruntów oddanych w użytkownie wieczyste nie zmieniła się względem roku 

ubiegłego. Z tytułu opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano 

dochody w kwocie 17 851,88 zł. 

W 2018 r. w trybie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych  

(Dz. U. nr 32, poz. 191 ze zm.) wystąpiono z 6 wnioskami do Wojewody Mazowieckiego o wydanie 

decyzji stwierdzających nabycie na rzecz Gminy Wiązowna z mocy prawa własności działek  

w miejscowościach Zakręt, Wiązowna Gminna, Boryszew, Wola Ducka, Góraszka oraz Majdan na 

łączną powierzchnię 8,9233 ha. Na podstawie przywołanych wyżej przepisów wydano w 2018 r.  

5 decyzji stwierdzających nabycie na rzecz Gminy Wiązowna z mocy prawa własności działek zajętych 

pod drogi w miejscowości Zakręt, o łącznej powierzchni 0,43 ha. 

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., nr 133, poz. 872) – w 2018 r. do Wojewody 
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Mazowieckiego skierowano 5 wniosków o wydanie decyzji stwierdzających nabycie na rzecz Gminy 

Wiązowna z mocy prawa własności działek zajętych pod drogi publiczne w miejscowościach Duchnów, 

Góraszka, Emów oraz Żanęcin o łącznej powierzchnię 8,1503 ha. Na podstawie powołanych wyżej 

przepisów zostało wydane przez Wojewodę Mazowieckiego w 2018 r. 6 decyzji stwierdzających 

nabycie na rzecz Gminy Wiązowna z mocy prawa własności działek w miejscowościach Zagórze, 

Majdan, Duchnów, Góraszka, Emów oraz Wiązowna na łączną powierzchnię 2,01 ha. 

 

12. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wiązowna na lata  

2016-2021 stanowi załącznik do uchwały nr 84.XXV.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 maja  

2016 r., a za jego realizację odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie. Celem jego 

przygotowania było coroczne tworzenie warunków zapewniających członkom wspólnoty 

samorządowej dostępność do mieszkań, zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych zgodnie z preferencjami, 

aspiracjami i możliwościami ekonomicznymi gospodarstw domowych oraz tworzenie warunków 

zapewniających dbałość o istniejący zasób mieszkaniowy, stanowiący część majątku Gminy Wiązowna.  

W 2018 r. w samorządowym zasobie mieszkaniowym było 16 lokali mieszkalnych, w tym  

2 lokale wynajmowane na zasadach socjalnych. Ich łączna powierzchnia wynosiła 606,46 m²,  

a zamieszkiwało je 36 osób.  Powstało 1 mieszkanie komunalne na zasadach socjalnych w Rzakcie przy 

ul. Wiejskiej 31. Kwestie wynajmu lokali określone zostały w uchwale nr 47.VI.2019 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna. 

W celu weryfikacji wniosków osób ubiegających się o lokal mieszkalny, opiniowania  

w zakresie pierwszeństwa wynajmu lokalu oraz przeprowadzania wizji lokalowych, Wójt Gminy 

Wiązowna powołał Zespół Doradczy do spraw mieszkaniowych (zarządzenie nr 14.406.2017 z dnia  

14 lutego 2017 r.). Spotkania zespołu odbywają się co kwartał, a udział w nich odbywa się w ramach 

obowiązków służbowych członków zespołu, którzy reprezentują różne jednostki organizacyjne gminy. 

Na 31.12.2018 r. na przygotowanej przez zespół liście oczekujących na mieszkanie było  

8 wnioskujących osób. 

Sytuacja osób ubiegających się o lokale socjalne lub komunalne jest trudna. Problemy 

finansowe, walka z uzależnieniem lub współuzależnieniem czy niedostosowanie społeczne  

powodują, że osoby te i ich rodziny nie mogą poradzić sobie ze znalezieniem i utrzymaniem lokalu 

mieszkalnego. Istnieje pilna i uzasadniona potrzeba tworzenia lokali mieszkaniowych dla osób  

w najtrudniejszych sytuacjach życiowych, szczególnie posiadających dzieci bądź schorowanych, nie  

w pełni samodzielnych.  
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13. Program opieki nad zabytkami 

 

Uchwałą nr 138.XLVII.2013 z dnia 30 października 2013 r. przyjęto dokument pn. Gminna 

Ewidencja Zabytków. W gminie znajduje się 28 zabytków nieruchomych oraz 159 stanowisk 

archeologicznych. W ciągu 2018 r. nie dokonywano wpisów ani zmian w dokumentacji dotyczącej 

zabytków. Dotychczas nie uchwalono „Programu opieki nad zabytkami”. 

 

14. Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi (NGO) 

 

Rada Gminy Wiązowna uchwałą nr 125.XXIX.2016 z dnia 27 września 2016 r. przyjęła 

„Wieloletni program współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2022”. Jej wykonanie powierzyła Wójtowi 

Gminy Wiązowna.   

Głównym celem programu jest wspólne podejmowanie działań przez gminę oraz organizacje 

na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców.  

Co istotne, program pozwala ogłaszać i rozstrzygać otwarte konkursy ofert na zadania wieloletnie, 

dzięki czemu organizacje pozarządowe mogą planować i realizować wydatki bez oczekiwania na 

decyzję samorządu o kontynuowaniu finansowania ich działań w kolejnych latach. W wyniku rozmów  

z przedstawicielami NGO podczas dorocznych spotkań konsultacyjnych ustalono, że największą 

trudnością w realizacji działań publicznych przez sektor pozarządowy jest właśnie oczekiwanie na 

rozstrzygnięcie ich wniosków o dotacje. Sama procedura konkursowa jest czasochłonna i wymaga 

skrupulatnego przygotowania. Przez to w przeszłości występowały utrudnienia z zaciąganiem 

zobowiązań przez organizacje na kolejny rok, co w wyniku umożliwienia składania wniosków na 

działania wieloletnie, zostało praktycznie wyeliminowane.  

Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami, zgodnie z programem, jest realizacja zadań 

publicznych w 16 zakresach, należących do zadań własnych gminy, a przypisanych ustawą z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W 2018 r. zrealizowano następujące zadania:  

1)  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;   

2)  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

3)  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

Pozostałe zadania nie były realizowane przez sektor pozarządowy w związku z brakiem zainteresowania 

współpracą w tym zakresie. Za kwotę 1 136 025,00 zł podpisano w 2018 r. wieloletnie umowy o dotacje, 

ustalone w otwartych konkursach ofert. 
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Tab. 5. Wydatki na dofinansowanie działań wieloletnich realizowanych od 2018 r. 

 

Rozstrzygnięcia konkursów odbywały się na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie którego wójt powołał 

komisje konkursowe w celu opiniowania złożonych ofert konkursowych.   

W 2018 r. obowiązywały poniższe umowy wieloletnie na łączną kwotę 165 000,00 zł, zawarte 

jeszcze w 2017 r. 

 

Wydatki na dofinansowanie działań wieloletnich realizowanych od 2017 r. 

Lp. Podmiot składający ofertę Kwota 

dotacji (zł) 

Okres Zakres 

1. Stowarzyszenie 

„Bądźmy Razem” 

90 000,00 2017-2019 Działalność na rzecz osób 

w wieku emerytalnym 

2. Stowarzyszenie Rodzin i 

Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych 

Umysłowo „Jesteśmy!” 

75 000,00 2017-2019 Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych,  

w tym z zaburzeniami 

psychicznymi 
Tab. 6. Wydatki na dofinansowanie działań wieloletnich realizowanych od 2017 r. 

Środki uzyskane w otwartym konkursie ofert, zgodnie z umowami, przekazywane były  

w transzach. Każdy podmiot, realizujący zadanie, co roku przedkłada wójtowi sprawozdanie częściowe  

z wykorzystania dotacji. Składane jest w terminie do 30 dni od daty zakończenia roku kalendarzowego 

(do 30 stycznia roku następnego), w którym przekazane były środki finansowe z budżetu gminy.  

 

Wydatki na dofinansowanie działań wieloletnich realizowanych od 2018 r. 

Lp. Podmiot 

składający ofertę 

Kwota 

dotacji (zł) 

Okres Zadanie 

1. KS Advit 

Wiązowna 

435 000,00 2018-2020 Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń  

w dziedzinie piłki nożnej dla 

mieszkańców gminy Wiązowna oraz 

udział drużyn w turniejach i rozgrywkach 

ligowych w różnych kategoriach 

wiekowych 

2. KS Glinianka 105 000,00 2018-2020 

3. LUKS Rzakta 69 000,00 2018-2020 

4. Stowarzyszenie 

„KROKUS-

WIĄZOWNA” 

39 025,00 2018-2020 Wsparcie samodzielności społecznej osób 

z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin 

5. Spółdzielnia 

Socjalna 

„Odmiana” 

8 000,00 2018-2020 Rozwój zróżnicowanych form działań 

oraz usług społecznych wspierających 

samodzielność osób dotkniętych chorobą 

Alzheimera i innymi chorobami 

otępiającymi oraz ich rodzin 

6. KS Advit 

Wiązowna 

320 000,00 2019-2022 Organizacja kolejnych edycji imprezy 

biegowej pn. „Półmaraton Wiązowski” 

7. UKS Zakręt 160 000,00 2019-2022 Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń: 

zapasy, grappling i brazylijskie jiu-jitsu 

oraz udział w turniejach 
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15. Program współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi   

 

Uchwałą nr 145.XLVIII.2017 z dnia 26 września 2017 r. Rada Gminy Wiązowna przyjęła 

„Program współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. Przedmiotem współpracy  

z organizacjami pozarządowymi była realizacja zadań publicznych:  

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;  

2) Porządek, bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności;  

3) Ochrona i promocja zdrowia;  

4) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;  

5) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;  

6) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi;  

7) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

8) Edukacja publiczna;  

9) Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;  

10) Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  

11) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.  

W ciągu 2018 r. ogłoszono 4 konkursy (w tym jeden wspólny z zadaniami wieloletnimi)  

i podpisano 6 umów na realizację zadań: 

 

Wydatki na dofinansowanie działań jednorocznych w 2018 r. 

Lp. NGO Kwota dotacji 

(zł) 

Zadanie 

1. KS Advit Wiązowna 60 000,00 Organizacja imprezy biegowej pn. „Półmaraton 

Wiązowski” w 2018 r. 

2. GKTS Wiązowna 115 000,00 Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie 

tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Wiązowna 

oraz udział w turniejach i rozgrywkach ligowych  

w 2018 r. 

3. KS Advit Wiązowna 19 000,00 Prowadzenie zajęć ruchowo-aktywizacyjnych dla 

pełnoletnich mieszkańców gminy w 2018 r. 

4. Stowarzyszenie 

„Więzy” 

19 000,00 Organizacja imprezy plenerowej  

pn. „Zrzutowisko Pierzyna” 

5. Stowarzyszenie 

„Bądźmy Razem” 

10 000,00 Szczepionki dla seniorów 

6. GKTS Wiązowna 20 000,00 Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie 

tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Wiązowna 

oraz udział zawodników i drużyn  

w rozgrywkach Pucharu Polski 
Tab. 7. Wydatki na dofinansowanie działań jednorocznych w 2018 r. 
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Oferty składano za pośrednictwem portalu „Generator eNGO”. Portal został uruchomiony  

w listopadzie 2017 r. Generator umożliwia przeprowadzenie całej procedury otwartych konkursów ofert 

w formie elektronicznej. Po zarejestrowaniu się w portalu, NGO sporządza ofertę w wersji 

elektronicznej i przesyła ją do właściwego organu, który ogłosił konkurs (w tym przypadku: Wójta 

Gminy Wiązowna). W kolejnych krokach stosowane są procedury opisane w art. 15 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W związku z realizacją zadań w 2018 r., jak również zadań wieloletnich za rok 2018,  

NGO zwróciły niewydatkowane środki w kwocie 3 098,59 zł. 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, rozpatrzono pozytywnie 8 wniosków 

o tzw. mały grant, na ogólną kwotę 54 489,00 zł. 

 

 

Wydatki na dofinansowanie działań w trybie art. 19a ustawy 

Lp. NGO Kwota dotacji (zł) Zadanie 

1. UKS Zakręt 2 500,00 Zimowy obóz rekreacyjno-sportowy dla dzieci  

i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna 

2. UKS Zakręt 10 000,00 Letni obóz rekreacyjno-sportowy dla dzieci 
 i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna 

3. KS Advit 

Wiązowna 

7 500,00 Letni obóz rekreacyjno-sportowy dla dzieci 
 i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna 

4. Stowarzyszenie 

„Więzy” 

5 989,00 Przygotowanie do wystawy „Książę Józef 
i kampania 1809 roku” 

5. Judo Fight Club 4 000,00 Grand Prix Wiązowny 2018 w Judo pod 

Patronatem Wójta Wiązowny 

6. LUKS Rzakta 4 500,00 Organizacja turnieju piłki nożnej „Jesienne 

granie” 

7. ZHP 10 000,00 Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży 

8. Stowarzyszenie 

„Bądźmy Razem” 

10 000,00 Szczepionki dla seniorów 

Tab. 8. Wydatki na dofinansowanie działań w trybie art. 19a ustawy 

Do budżetu gminy zwrócono 101,00 zł z tytułu niewykorzystania w całości środków z dotacji 

celowej, przekazanej w trybie art. 19 a ustawy. Szczegółowe informacje o realizacji „Programu 

współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2018 rok” przedstawione zostały w Sprawozdaniu z realizacji 

programu współpracy gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 20183. 

 

 

                                                           
3 Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Wiązowna z NGO, [dostęp: 20.05.2019 r.], 

<https://bip.wiazowna.pl/public/?id=161226>  
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16. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Zadania w zakresie budowy i konserwacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej należą do Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Wiązownie. Uchwałą nr 186.L.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia  

28 listopada 2017 r. ustalono treść „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na lata 2018-2022”. 

Jego wdrożenie wynika z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dokument określił planowany zakres usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie 

ścieków, zadania rozwojowo modernizacyjne na lata 2018-2022, planowane nakłady i źródła 

sfinansowania zadań rozwojowo-modernizacyjnych. Powyższa uchwała stanowi podstawę do 

działalności inwestycyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie (zmiana nazwy Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie od 01.01.2018 r.). 

Stopień zwodociągowania Gminy Wiązowna na dzień 01.01.2018 r. wynosił 93,1%, a na koniec 

roku 93,3%.  Natomiast stopień skanalizowania Gminy Wiązowna na dzień 01.01.2018 r. wynosił 

30,5%, a na koniec roku 33,8%. Zadania realizowane w tym zakresie w 2018 r. wskazane zostały  

w zarządzeniu nr 44.67.2019 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia 

rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2018 r. W sumie wybudowano  

6,03 km sieci wodociągowej i 5,23 km sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu na 31.12.2018 r. długość 

całkowita sieci wodociągowej wynosiła 201,54 km, a sieci kanalizacyjnej – 51,16 km.  

Inwestycje te finansowane były z budżetu gminy i środków pozyskiwanych od partycypujących 

w ramach inicjatyw lokalnych.  Największe z inwestycji wymieniono poniżej: 

1) Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę, w tym: budowa sieci 

wodociągowej w Malcanowie, ul. Szyszkowa. Wykonano sieć wodociągową o dł. 529,3 mb.  

na kwotę 86 822,00 zł netto; 

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Dębowa. Kontynuacja zadania z 2017 r. 

Wybudowano sieć kanalizacyjną o dł. 496 mb. na kwotę 235.121,80 zł netto; 

3) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Duchnowska. Kontynuacja 

zadania z 2017 r. Wykonano sieć wodociągową o dł. 390 mb. i kanalizacyjną o dł. 449 mb.  

na kwotę 234 162,41 zł netto; 

4) Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci 

wodociągowej w Woli Karczewskiej ul. Rutki. Wykonano sieć wodociągową o dł. 739 mb.  

na kwotę 116 030,00 zł netto; 
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5) Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci 

wodociągowej w Dziechcińcu ul. Miodowa i ul. Ziołowa. Wykonano sieć wodociągową  

o dł. 551 mb. na kwotę 94 320,00 zł netto; 

6) Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci 

wodociągowej w Góraszce ul. Kaczeńców i ul. Liliowa. Wykonano sieć wodociągową  

o dł. 1261,1 mb. w Góraszce ul. Kaczeńców. Wykonano projekt budowlany sieci wodociągowej 

w ul. Kaczeńców o dł. 330 mb. Zadanie na kwotę 221 960,00 zł netto. Kontynuację zadania 

zaplanowano na 2019 r.;   

7) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie. Kontynuacja zadania  

z 2017 r. Wykonano sieć kanalizacyjną o dł. 514,3 mb. na kwotę 495 708,72 zł netto. 

Kontynuacja zadania zaplanowana na lata 2021-2022; 

8) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, gm. Wiązowna. Wykonano sieć kanalizacyjną  

o dł. 3.200 mb. na kwotę 1 237 400,00 zł netto. Kontynuacja zadania przewidziana  

na lata 2019-2021.  

W sumie zrealizowano 18 zadań w ramach inicjatyw lokalnych na ogólną kwotę 1 416 334,21 

zł netto, w tym ze środków wnioskodawców 454 280,00 zł netto.  Zasady realizacji zadań w ramach 

inicjatywy lokalnej określone zostały w uchwale nr 26.IX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia  

27 kwietnia 2011 r.  

Za pośrednictwem lokalnych mediów prowadzona była kampania informacyjno-promocyjna 

dotycząca przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej tam, gdzie ona istnieje. Przyłączenie do 

sieci z mocy prawa (art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest obowiązkiem 

mieszkańców. Z obowiązku przyłączenia zwolnieni są właściciele posesji, którzy posiadają 

przydomowe oczyszczalnie ścieków. Niestety, mimo podawanych informacji o niższych kosztach 

odprowadzania ścieków do kanalizacji zamiast do szamb, o uwarunkowaniach prawnych czy znaczeniu 

tych działań dla ochrony środowiska, wciąż wiele nieruchomości nie jest podłączanych do sieci. Bazując 

na doświadczeniach innych samorządów i mając na uwadze argumenty, wskazywane przez 

mieszkańców jako kluczowe dla decyzji o podłączeniu, należy zintensyfikować działania w tym 

zakresie.  

Niski wzrost nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej oraz uwarunkowania ekonomiczne 

gminy (wskaźnik G) to główne powody wolniejszego rozwoju sieci. Bez wsparcia środkami 

europejskimi i krajowymi to zadanie będzie trudne do zrealizowania w sposób dynamiczny, zgodnie  

z oczekiwaniami mieszkańców, a przede wszystkim z potrzebami inwestycyjnymi w tym zakresie. 



38 

  

 

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 R.                     TUWIAZOWNA.PL 

 

 

 

 

 
 

Rozdział III 

Ład przestrzenny 
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Gdyby chcieć wskazać, w którym obszarze działalności samorządu najszybciej nastąpiły 

zmiany, z pewnością wskazano by planowanie przestrzenne. Od początku kadencji 2014-2018 władze 

gminy postawiły na przyspieszenie procedur planistycznych i wydawania dokumentów związanych  

z urbanistyką i budownictwem, gdyż to właśnie ta sfera uznawana była przez społeczeństwo za 

wymagającą radykalnych zmian.  

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego to bardzo długa i droga procedura. 

Gminy najczęściej zlecają przygotowanie wszystkich takich dokumentów zewnętrznym firmom.  

Od 2016 r. pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Wiązowna regularnie 

podnoszą swoje kompetencje, a finansowane kursy, szkolenia i kierunkowe studia podyplomowe 

właśnie zaczęły się zwracać. Urzędnicy sporządzają plany samodzielnie, a to oznacza bardzo realne 

oszczędności w budżecie gminy. Tworzone dokumenty są także spójne ze sobą, co trudno uzyskać, gdy 

sporządzone były przez różne podmioty. Dodatkowo finalizowane są procedury dla planów, które 

zaczęły powstawać nawet 10 lat temu. Postawienie na własne zasoby ludzkie urzędu zamiast zlecanie 

wszystkich prac planistycznych na zewnątrz pozwala taniej i sprawniej opracować większą liczbę 

planów. A to właśnie koszty przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

powstrzymują samorządy przed przystępowaniem do prac planistycznych. W gminie Wiązowna,  

w związku z bardzo dużą liczbą rozpoczętych działań planistycznych, część planów, szczególnie 

 tych sprzed kilku lat, procedowanych jest jeszcze ze wsparciem zewnętrznych planistów – ale pod 

ścisłym nadzorem urzędników. 

Korzyści planu miejscowego są nie do przecenienia. To przede wszystkim przewidywalność 

możliwego zagospodarowania poszczególnych działek (w tym również planowanej sieci dróg 

publicznych), pewność inwestycji (funkcja w planie daje gwarancję realizacji inwestycji niezależnie  

od zmieniających się uwarunkowań), łatwiejszy obrót gruntami (bo przewidywalność i pewność 

konkretnego zagospodarowania), skrócenie procesu inwestycyjnego (brak decyzji o warunkach 

zabudowy) oraz partycypacja społeczna (procedura tworzenia planu daje możliwość udziału  

wszystkim zainteresowanym). 

 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 

Na początku 2018 r. obowiązywało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wiązowna, przyjęte uchwałą nr 85.XVI.2011 r. Rady Gminy Wiązowna z dnia 

26 października 2011 r., zmienione uchwałami: nr 66.LIV.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia  

28 maja 2014 r., nr 127.XVI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2015 r.  

i nr 205.LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r. W ciągu roku zakończono 

procedowanie zmiany nr 8 studium. Zmiana ta dotyczyła wprowadzenia terenów produkcyjnych  

i usługowych wzdłuż budowanych tras szybkiego ruchu, a szczególnie wokół przyszłych węzłów 
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komunikacyjnych. W ten sposób przygotowano te obszary pod opracowanie planów miejscowych 

przewidujących takie przeznaczenie. Jednocześnie zweryfikowano i zaktualizowano cały układ dróg 

gminnych pod kątem nadchodzących zmian w układzie tranzytowym, powstającym w granicach  

gminy Wiązowna. Uchwała w tej sprawie została przyjęta na sesji Rady Gminy Wiązowna w dniu  

28 sierpnia 2018 r4.   

Nadal w trakcie sporządzania są trzy zmiany studium numer: 4, 5 i 10. Zmiany nr 4 i 5 dotyczą 

aktualizacji granic obszarów ujętych na rysunku studium jako tereny zalewowe i obecnie brak  

jest wytycznych właściwych organów do zmian granic tych obszarów. Natomiast zmiana nr 10 dotyczy 

zagospodarowanego terenu o niewielkiej powierzchni i nie ma wpływu na prowadzenie polityki 

przestrzennej w skali gminy. Ogólnie można przyjąć założenie, że wobec aktualnego  

otoczenia prawnego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Wiązowna jest wyrazem racjonalnie prowadzonej polityki przestrzennej i nie wymaga 

dokonywania istotnych zmian. 

Ocena aktualności studium została przyjęta uchwałą nr 12.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna  

z dnia 26 stycznia 2016 r. W dokumencie przenalizowano dane dotyczące zagospodarowania gminy za 

okres od stycznia 2005 r. do września 2015 r. Stosownie do wymogów art. 32 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, niezwłocznie po ustaniu kadencji Rady Gminy na lata 2014-2018 

rozpoczęto prace nad nową oceną aktualności, która obejmuje okres odpowiednio: od 1 października 

2015 r. do 31 grudnia 2018 r. (odnośnie do decyzji administracyjnych i wniosków w sprawie zmiany 

przeznaczenia) oraz od 16 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. (odnośnie do studium i planów 

miejscowych). Nowy dokument przyjęto 26 marca 2019 r.   

 

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego uchwalanym 

przez radę gminy. W zależności od potrzeb może obejmować swym zasięgiem zarówno jedną działkę, 

jak również całą miejscowość czy nawet gminę. Dokument ten (w skrócie zwany planem miejscowym) 

określa m.in. przeznaczenie (czyli funkcje) poszczególnych terenów nim objętych (również 

niebudowlane), jaki rodzaj zabudowy można sytuować oraz jakie są wymogi co do jej formy i gabarytów 

(np. wysokość, kąty nachylenia połaci dachowych, stosowane materiały), jaką powierzchnię działki 

można zabudować, jaka jest minimalna odległość zabudowy od drogi, a także jaki przebieg mają 

zaplanowane drogi publiczne, jak również, jakie są ustalenia dotyczące szerokości już istniejących dróg.  

Procedury planistyczne realizuje Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy 

Wiązowna. Na dzień 01.01.2018 r. 613 ha powierzchni gminy pokrytych było planami, co stanowi 6% 

                                                           
4 Uchwały Sesji Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r., [dostęp: 07.09.2018 r.], 

<https://bip.wiazowna.pl/public/?id=184798> 
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powierzchni gminy (102,01 km²). Na koniec roku – już 690 ha, co stanowi 6,8% powierzchni gminy. 

Warto zauważyć, że w 2015 r. ten wskaźnik wynosił 2,6%. W 2018 r. przyjęto dwa plany: uchwałą  

nr 22.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2018 r. przyjęto plan miejscowy  

pn. „Duchnów – aktywizacja gospodarcza” o powierzchni 76,3 ha, a uchwałą nr 28.II.2018 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. przyjęto plan miejscowy dla wybranych działek inwestycyjnych  

w gminie Wiązowna o powierzchni 1,4 ha, jednak nie został on wliczony do ogólnej powierzchni 

planów, ponieważ obowiązującym aktem prawa miejscowego stał się w 2019 r. 

 

 

Rys. 5. Tereny objęte miejscowymi planami lub ich projektami w 2018 r. 

 

W 2018 r. rozpoczęto sporządzanie nowego planu obejmującego obszar o powierzchni 42,3 ha 

w Lipowie i Gliniance (uchwała intencyjna nr 36.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 

2018 r.) Ponadto na podstawie uchwał intencyjnych trwają prace nad kolejnymi planami: uchwała  

nr 108.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzania planu miejscowego pn. „Wiązowna Kościelna – Sportowa”, uchwała nr 80.LVI.2018 Rady 

Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego 

pn. „Majdan Północny”, uchwała nr 99.LVII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia  

26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego dla wybranych działek 

inwestycyjnych w gminie Wiązowna. Łącznie prowadzono 23 procedury planistyczne. Znaczna część  

z tych planów była w 2018 r. przynajmniej raz wyłożona do publicznego wglądu. Były to: „Zakręt 
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Północny” – obejmujący powierzchnię około 73,6 ha, „Zakręt Południowy” – obejmujący powierzchnię 

około 108,1 ha, „Majdan Północny” – obejmujący powierzchnię około 97,9 ha, „Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna”  

– obejmujący powierzchnię około 3,2 ha, które stanowią własność Gminy Wiązowna, „Duchnów 

Aktywizacja Gospodarcza II” – obejmujący powierzchnię około 46,1 ha, „Izabela Dębów” – obejmujący 

powierzchnię około 72,1 ha, „Lipowo Armii Krajowej – Wierzbowa” – obejmujący powierzchnię około 

26,3 ha, „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka” – obejmujący powierzchnię około 54,5 ha, „Polna 

Bis” obszar A – obejmujący powierzchnię około 47,1 ha. Łączna powierzchnia wyłożonych  

do publicznego wglądu w 2018 r. planów wyniosła prawie 530 ha, co stanowi ponad 5,1% powierzchni 

gminy.  

Zatem w 2018 r. prowadzono zaawansowane prace legislacyjne zmierzające do podwojenia 

powierzchni obowiązujących planów miejscowych. Prace nad pozostałymi planami obejmują głównie 

etap opinii i uzgodnień. W najbliższych miesiącach powinny być przedkładane do wyłożenia  

do publicznego wglądu.  

 

 

 

 

 

 



43 

  

 

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 R.                     TUWIAZOWNA.PL 

 

 
 

 

 

 
 

Rozdział IV 

Środowisko 
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Jak podano w rozdziale I niniejszego raportu, udział lasów i gruntów leśnych w gminie 

Wiązowna wynosi 3 193 ha i stanowi 35% ogólnej powierzchni samorządu. Z uwagi na postępującą 

urbanizację, a także na prowadzenie krajowych inwestycji drogowych i gminnych działań, mających 

zaspokajać potrzeby mieszkańców, konieczne jest jednoczesne podejmowanie wielu działań 

przyczyniających się do ochrony zasobów środowiska. 

 

1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty uchwałą nr 118.XVI.2015 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji i wdrożenia „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej Gminy Wiązowna”, zmienioną uchwałą nr 53.XXI.2016 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 29 lutego 2016 r. Dokument ten koncentruje się na podniesieniu efektywności 

energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów 

cieplarnianych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych  

z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Realizacja założeń dokumentu wynika  

z zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto5 oraz w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 r6. Plan umożliwia 

realizację obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności 

energetycznej, określonej w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. 

W dokumencie przewidziano realizację działań inwestycyjnych, mających na celu 

racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze 

gminy. Stan realizacji zadań zaplanowanych na 2018 r. na koniec tego roku był następujący: 

1) Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Malcanowie na cele oświatowe – 100%; 

2) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rzakcie – 100%; 

3) Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna –15%; 

4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 80%; 

5) Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych – 15%; 

6) Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych – 20%; 

7) Wymiana/rozbudowa/modernizacja taboru spółek – 0%; 

8) Budowa chodników i modernizacja dróg – 40%; 

9) Budowa ciągów pieszo-rowerowych – 70%; 

                                                           
5 Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Kioto 1997 r., 

[dostęp: 14.05.2019 r.],  <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20052031684> 
6 Wykaz dokumentów wchodzących w skład pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej, [dostęp: 

14.05.2019 r.], <https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_pl#tab-0-1> 
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10) Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych – 0% – przystąpiono do 

opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), który umożliwi udzielenie 

wsparcia mieszkańcom w zakresie wymiany pieców;  

11) Modernizacja przedsiębiorstw i placówek usługowych w kierunku energooszczędnym – 0%  

– właściciele obiektów nie podjęli działań skierowanych na wprowadzanie energooszczędnych 

technologii w produkcji czy modernizacji energetycznej budynków. 

 

2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiązowna na lata 2016-2019 z perspektywą do 

2023 r. 

 

Uchwałą nr 178.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wiązowna na lata 2016-2019 z perspektywą do 

2023 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko określone zostały główne kierunki działań  

z zakresu ochrony środowiska na terenie gminy Wiązowna. Zgodnie z programem realizowane są 

zadania na rzecz ochrony środowiska w takich płaszczyznach, jak: gospodarka wodnościekowa, 

gospodarka odpadami, ochrona gleb, ochrona przyrody, krajobrazu i lasów, ochrona powietrza, ochrona 

przed hałasem, promieniowanie elektromagnetyczne, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, ochrona 

zasobów kopalin, edukacja ekologiczna, zarządzanie ochroną środowiska.  

W zakresie gospodarki wodnościekowej w 2018 r. cele realizowano poprzez wybudowanie 

6265,50 mb. sieci kanalizacyjnej i 5867 mb. wodociągowej w miejscowościach Duchnów, 

Dziechciniec, Emów, Góraszka, Izabela, Kopki, Lipowo, Majdan, Malcanów, Wiązowna, Wola 

Karczewska, Zakręt, Żanęcin. Zadania te zrealizowano za kwotę 3 360 564,93 zł. W ramach prac 

koncepcyjnych i projektowych opracowano dokumentację dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej  

i wodociągowej w miejscowościach: Dziechciniec, Pęclin, Malcanów, Lipowo, Kopki, Glinianka, Kąck, 

Emów, Wiązowna, Majdan, Zagórze (por. rozdz. III ust. 16). Działalność w zakresie ochrony wód 

przejawia się również w realizacji zadań z zakresu melioracji wodnych. Na terenie gminy Wiązowna  

w 2018 r. funkcjonowało 8 spółek wodnych: Spółka Wodna Góraszka, Spółka Wodna Majdan – 

zawiązane w 2011 r., Spółka Wodna Wiązowna Północna – zawiązana w 2012 r., Spółka Wodna Izabela 

- Michałówek – zawiązana w 2013 r., Spółka Wodna Zakręt i Spółka Wodna Wiązowna Kościelna – 

zawiązane w 2015 r., Spółka Wodna Południe i Spółka Wodna Centrum – zawiązane w 2017 r.   

Spółki wodne, będące niepublicznymi formami organizacyjnymi, prowadzą działalność 

głównie w zakresie wykonywania, utrzymywania i eksploatacji urządzeń wodnych służących 

odwadnianiu gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych oraz służących melioracjom wodnym  

i racjonalnej gospodarce na zmeliorowanych gruntach. Działalnością spółek objęte jest ok. 36% terenu 

gminy Wiązowna, tj. ok. 3650 ha z 10 201,896 ha. Z uwagi na zaspokajanie przez spółki wodne potrzeb 

w zakresie gospodarowania wodami wskazanymi przepisami ustawy Prawo wodne, Gmina Wiązowna 
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w 2018 r. w ramach dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub 

dofinansowanie inwestycji, przyznała spółkom wodnym dotacje w łącznej wysokości 131 930,00 zł.  

Fundusze te zostały wykorzystane przede wszystkim na wycinkę drzew, krzewów i porostów  

z rowów, odmulanie dna i profilowanie skarp rowów, oczyszczanie lub remonty przepustów, budowę 

oraz przebudowę rowów lub przepustów i rurociągów na rowach (np. zwiększanie średnic w związku  

z brakiem wystarczającej przepustowości), uzyskiwanie wymaganych pozwoleń, zezwoleń i zgłoszeń 

w związku z prowadzonymi inwestycjami. Z uwagi na to, że spółki wodne mogą pozyskiwać również 

dotacje z innych źródeł, nie jest możliwe oszacowanie wielkości przeprowadzonych konserwacji 

urządzeń wodnych, wykonanych nowych urządzeń ani też samego zakresu wszystkich prac 

prowadzonych przez te organizacje. Na właścicielach gruntów ciąży obowiązek utrzymania urządzeń 

wodnych. Gmina Wiązowna, będąca w posiadaniu 3,15 ha użytku W – rowy, w 2018 r. zleciła 

wykonanie konserwacji rowów o długości ok. 1000 m. Usunięto awarię drenowania oraz wykonano 

szereg remontów przepustów na rowach, za łączną kwotę 42 100,00 zł.  

Jak co roku, także i w 2018 r., przeprowadzono badania polegające na monitoringu 

zrekultywowanego składowiska odpadów w Kącku. W ramach prac zleca się pobranie w pobliżu terenu 

składowiska i zbadanie próbek gruntu pod kątem zawartości substancji niebezpiecznych. W 2018 r. 

próbki pobrane zarówno w sesji wiosennej jak i jesiennej, nie zawierały substancji szkodliwych dla 

środowiska. 

W zakresie ochrony kształtowania krajobrazu zrealizowano zadanie pn. „Pielęgnacja pomników 

przyrody oraz drzew i zadrzewień mających dużą wartość krajobrazową, historyczną  

i estetyczną na terenie Gminy Wiązowna w 2018 r.”. Przedmiotem prac była pielęgnacja zadrzewień na 

terenie Ośrodka Zdrowia w Wiązownie, objętym ochroną konserwatora zabytków. Prace polegały  

na założeniu wiązań typu Cobra na 8 drzewach, wykonaniu cięć sanitarnych, w tym korygujących 

statykę na 53 drzewach, z czego na dwóch – stanowiących pomniki przyrody. Łączny koszt prac to  

26 000,00 zł. 

 

3. Gospodarka odpadami 

 

Z dniem 1 lipca 2013 r., zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, gminy przejęły obowiązek gospodarowania odpadami na swoim terenie.  

Na obszarze gminy Wiązowna gospodarka odpadami prowadzona jest na podstawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiązowna przyjętym uchwałą nr 137.XVII.2015 

Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015 r. Powstają głównie odpady bytowe, dla których 

wprowadzona została selektywna zbiórka. Każde gospodarstwo domowe w ramach ponoszonej 

miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje zestaw kolorowych worków 

(z nadrukiem): 
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1) szkło - kolor zielony; 

2) papier i makulatura – kolor niebieski; 

3) odpady z tworzyw sztucznych (typu PET) i metale – kolor żółty; 

4) bio - kolor brązowy. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2018 r. mieścił się w siedzibie 

firmy P.P.H.U Lekaro Jolanta Zagórska w Woli Duckiej 70 A. W ramach opłaty za gospodarowanie 

odpadami wnoszonej do Gminy, przyjmowano zużyte baterie i akumulatory. Tam też można było oddać 

stare świetlówki, opony i stary sprzęt RTV i AGD.  Opłaty wynosiły za odpady zbierane selektywnie – 

11 zł na osobę za miesiąc, za odpady zbierane nieselektywnie – 27 zł na osobę za miesiąc, za domek 

letniskowy – 132 zł opłata roczna zryczałtowana – odpady zbierane selektywnie, za domek letniskowy 

– 162 zł opłata roczna zryczałtowana – odpady zbierane nieselektywnie. 

Baza danych w systemie gospodarowania odpadami prowadzona jest w systemie 

elektronicznym wspomagającym obsługę gminy. Program o nazwie Elektroniczny System Obsługi 

Gmin (e-SOG.pl) ewidencjonuje zdarzenia związane z obsługą mieszkańca (złożenie deklaracji, zmiana 

danych w deklaracji, wpłaty mieszkańców, możliwość generowania upomnień i tytułów wykonawczych 

z tytułu zaległości w ponoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami). W 2018 r. do systemu przyjęto 

522 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 196 złożonych 

po raz pierwszy i 326 zmieniających dane w istniejących deklaracjach.  

Na podstawie art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach samorządy, są zobowiązane do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć: 

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej  

50% wagowo;  

2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne  

w wysokości co najmniej 70% wagowo. 

Zgodnie z art. 3c ust. 1 ustawy gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 

35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  

W zakresie gospodarki odpadami w 2018 r. Gmina Wiązowna osiągnęła 57% poziom 

recyklingu odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło oraz 100% poziom 

odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Do składowania przekazane zostało 0,03% masy 

zebranych odpadów komunalnych. Gmina Wiązowna wypełnia więc obowiązek gmin do osiągania 

poziomów recyklingu i masy składowania wskazanych w ustawie.  
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W zakresie ochrony zasobów kopalin w 2018 r. nie odnotowano powstawania nielegalnych 

wyrobisk, natomiast identyfikowano zjawiska polegające na składowaniu odpadów w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych. Działania samorządu polegały na prowadzeniu postepowań administracyjnych 

mających na celu ustalenie nakazu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania. 

W 2018 r. prowadzono 36 spraw w tym przedmiocie. 

 

4. Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest  

 

W ramach gospodarki odpadami Gmina Wiązowna kładzie nacisk na pozbywanie się przez 

mieszkańców wyrobów zawierających azbest. Jest to efekt realizacji uchwały nr 206/XXIV/08 Rady 

Gminy Wiązowna dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu oraz 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wiązowna na lata 2008-2032. Podstawowym celem 

programu jest oczyszczenie terenu gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów 

zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych 

u mieszkańców, a także sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, 

w określonym czasie, do spełnienia wymogów ochrony środowiska. 

Przy okazji opracowania przedmiotowego programu została przeprowadzona inwentaryzacja 

wyrobów zawierających azbest. Dane te zostały wprowadzone do internetowej Bazy Azbestowej7,  

w której informacje są gromadzone i przetwarzane. Wprowadzanie i aktualizowanie danych w Bazie 

Azbestowej jest obowiązkiem każdego wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także marszałka 

województwa. Dane wprowadzane do Bazy Azbestowej pochodzą od właścicieli i użytkowników 

nieruchomości, na których są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. Aktualne dane  

z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest są podstawą do ubiegania się o środki finansowe na 

usuwanie wyrobów zawierających azbest. Na stronie Bazy Azbestowej znajdują się również informacje 

dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpiecznego wycofywania z użytkowania wyrobów 

azbestowych: 

1) baza firm zajmujących się usuwaniem wyrobów azbestowych, czyli tzw. eternitu; 

2) lista składowisk odpadów azbestowych; 

3) wykaz lokalnych i regionalnych programów usuwania azbestu; 

4) dane statystyczne oraz wykres aktywności gmin. 

Realizując założenia programu, samorząd co roku stara się pozyskiwać środki ze źródeł 

zewnętrznych na realizację zadania polegającego na odbiorze materiałów zawierających azbest od 

mieszkańców i ich transporcie do miejsc unieszkodliwiania. Łącznie odebrano azbest z terenu  

81 prywatnych posesji, czyli zutylizowane zostało blisko 217 ton wyrobów zawierających azbest. 

Całkowity koszt zadania z udziałem środków gminnych wyniósł 55 772,50 zł. 

                                                           
7 Internetowa Baza Azbestowa, [dostęp: 02.04.2019 r.], <https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/> 
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Zainteresowanie utylizacją azbestu naszych mieszkańców wzrasta. Z roku na rok liczba 

składanych przez mieszkańców wniosków jest większa. Wnioski od mieszkańców o odbiór i utylizację 

materiałów zawierających azbest przyjmowane są nieprzerwanie, przez cały rok. Wnioski dostępne są 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz w Urzędzie Gminy Wiązowna.  

 

5. Program Ograniczenia Niskiej Emisji  

 

Realizując cele związane z ochroną powietrza 18 grudnia 2018 r. Rada Gminy Wiązowna 

przyjęła uchwałę nr 29.II.2018 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla 

Gminy Wiązowna. Podstawa do opracowania PONE zawarta została w założeniach Programu ochrony 

powietrza dla strefy mazowieckiej przyjętego uchwałą nr 164/13 z 28 października 2013 r. Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego oraz zaktualizowanego uchwałą nr 98/17 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego. Zgodnie z ww. programem gminy, w których stwierdzono przekroczenie poziomu 

dopuszczalnego pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w powietrzu, zobowiązane zostały do opracowania 

i wprowadzenia w życie działań krótkoterminowych ograniczających ich emisję. 

Opracowany Program Ograniczenia Niskiej Emisji ma umożliwić samorządowi do grudnia 

2024 r. osiągnięcie efektu ekologicznego, którym będzie zmniejszenie poziomów pyłów zawieszonych 

PM10 i PM2,5 w powietrzu, poprzez eliminację niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe. Gmina 

Wiązowna w ramach zabezpieczonych środków udzielać będzie dotacji celowej dla mieszkańców  

i jednostek objętych PONE na wymianę starych niskosprawnych pieców i kotłów, wykorzystujących 

paliwa stałe, na inne możliwe źródła ciepła, np. kotły gazowe, nowoczesne urządzenia z podajnikiem 

automatycznym na węgiel lub biomasę, kotły olejowe lub pompy ciepła. Z założeń Programu ochrony 

powietrza dla strefy mazowieckiej wynika, że dla terenu gminy Wiązowna przewidziano konieczność 

likwidacji około 200 starych pieców na paliwo stałe. 

 

Stężenia średnioroczne zanieczyszczeń odnotowane w 2016 i 2017 r. 

na stacji pomiarowej w Otwocku 

Rodzaj zanieczyszczenia Stężenia średnioroczne (μg/m3) 

 2016 r. 2017 r. 

SO2 5,1 3,7 

NOx 22,9 26,3 

CO 415 494 

PM10 34 30 

PM2,5 Brak danych 27,1 

B(a)P w pyle PM10 [ng/m3] 3,8 4,2 

Tab. 9. Stężenia średnioroczne zanieczyszczeń.8 

 

                                                           
8 Portal Jakości Powietrza [Dostęp: 06.12.2018 r.] <http://powietrze.gios.gov.pl> 
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By zrealizować założenia PONE zgłoszono udział do konkursu „Wiem, czym oddycham” 

organizowanym przez Grupę Aviva, w efekcie czego samorząd znalazł się wśród 150 finalistów, którzy 

w nagrodę otrzymali czujnik jakości powietrza. Czujnik został zamontowany na budynku urzędu gminy 

i będzie używany przez 2 lata.  

Mieszkańcy mogą na bieżąco odczytywać dane dotyczące stężenia zanieczyszczeń powietrza. 

Można je śledzić w czasie rzeczywistym na stronie firmy Airly oraz na smartfonie, pobierając darmową 

aplikację Airly (do ściągnięcia w sklepach z aplikacjami). Można też obserwować sam czujnik, na 

którym zamontowane diody w różnych kolorach, informują o stopniu zanieczyszczenia powietrza. 

Oprócz samego stężenia pyłów PM 10 i PM 2,5 aplikacja monitoruje aktualną wilgotność powietrza, 

temperaturę oraz ciśnienie. 

 

Fot. 1. Czujnik jakości powietrza na budynku Urzędu Gminy Wiązowna. Archiwum UG 

 

6. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 

Zadania związane z ochroną przed hałasem realizowane są poprzez koordynację działań, 

uzgodnień i monitorowania prac związanych z rozbudową dróg krajowych na terenie gminy. Do 

realizacji tych działań powołany został Koordynator ds. rozbudowy dróg na terenie gminy Wiązowna. 

W ramach działań związanych z ograniczeniem hałasu w 2018 r. zaopiniowano dla Generalnej Dyrekcji 
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Dróg Krajowych i Autostrad – na potrzeby budowy drogi S17 – rozmieszczenie obiektów chronionych 

akustycznie. Nie wszystkie uwagi i propozycje zostały uwzględnione przez inwestora, czyli GDDKiA. 

Zaproponowano i przyjęto projekt czasowej organizacji ruchu dla objazdu drogi DK17  

w przebiegu minimalizującym oddziaływanie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na bieżąco 

opiniowano projekty czasowej organizacji i innych spraw dotyczących budowy dróg krajowych. 

 

Fot. 2. Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Lublin w 2018 r. Prace w Góraszce. Archiwum UG 

 

W ramach prac planistycznych działania gminy na rzecz ograniczenia hałasu zrealizowane 

zostały poprzez przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Duchnów – 

Aktywizacja Gospodarcza) z przeznaczeniem terenu pod przemysł i magazyny w pobliżu dróg 

krajowych w znacznej odległości od skupisk zabudowy mieszkaniowej i innej chronionej akustycznie. 

Uwzględniono także uwagi mieszkańców dotyczących sporządzanych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania akustycznego poprzez wprowadzanie 

pasów zieleni na granicy funkcji usługowo-produkcyjnych i mieszkaniowych, a także poprzez 

projektowanie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej peryferyjnie w stosunku do dróg 

tranzytowych przebiegających przez gminę. 

W 2018 r. nie odnotowano przekroczeń poziomów promieniowania elektromagnetycznego na 

terenie gminy. Trwają natomiast prace nad przebudową przebiegającej przez gminę z południa na północ 

linii elektroenergetycznej sieci wysokiego napięcia. Inwestycja ta pn. „Budowa dwutorowej linii 
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elektroenergetycznej 400kV pomiędzy stacją elektroenergetyczną 400/220/110 kV Kozienice a stacją 

elektroenergetyczną 400/220/110 kV Miłosna” ma na celu ograniczenie uciążliwości oddziaływania tej 

sieci na środowisko, zarówno w przedmiocie emisji hałasu, jak i oddziaływania elektroenergetycznego. 

 

7. Nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska 

 

W 2018 r. zrealizowano 4 zadania związane z nadzwyczajnym zagrożeniem dla środowiska.  

W okresie wiosenno-letnim oraz jesienią 2018 r. na terenie gminy wskutek wystąpienia niepożądanych 

zjawisk atmosferycznych wystąpiła susza. Działania ukierunkowane były przede wszystkim na ocenę 

rozmiarów i skutków wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. W tym celu powołana 

została specjalna Komisja ds. szacowania strat w rolnictwie. W lipcu i październiku przeprowadzono 

wizje w terenie i sporządzono 7 protokołów szacujących straty w gospodarstwach rolnych, na potrzeby 

ustalenia wartości odszkodowań. Poziom strat w gospodarstwach rolnych oszacowano w przedziale od 

5% do 60%, na zgłoszonej łącznie powierzchni 125 ha. 

W lipcu 2018 r. w trakcie prac nad rozbudową Szkoły Podstawowej w Gliniance przy okazji 

realizacji prac ziemnych doszło do odkrycia zakopanego w ziemi zbiornika z substancją niebezpieczną 

dla środowiska, w postaci mazutu, w ilości ponad 72 tony. Działania samorządu polegały na 

zabezpieczeniu terenu przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznej do gleby, usunięciu  

z terenu szkoły i poddaniu jej utylizacji. Koszt przeprowadzenia całej operacji wyniósł  

ponad 150 000,00 zł. 

Odnotowano dwa zjawiska dotyczące zagrożeń epidemiologicznych dla zwierząt. W sierpniu 

na terenie gminy wystąpiło zagrożenie w postaci zapowietrzenia obszaru (południe gminy) chorobą 

„Afrykańskiego Pomoru Świń” (AFS), a następnie jesienią odnotowano zapowietrzenie obszaru gminy 

chorobą pod nazwą „Zgnilec amerykański pszczół”. Oznakowano wskazany przez Państwowego 

Powiatowego Lekarza Weterynarii teren tablicami informacyjnymi i rozpowszechniano informację  

o sposobach postępowania w przypadkach wystąpienia zagrożenia.  

 

8. Edukacja ekologiczna 

 

Realizując cele Programu Ochrony Środowiska Gmina Wiązowna9 od wielu lat prowadzi 

edukację ekologiczną, ukierunkowaną na ochronę środowiska i kształtowanie zachowań 

proekologicznych. Główny cel to uświadomienie społeczności lokalnej istniejących zagrożeń, a także 

rozbudzanie szacunku dla przyrody. Działania te prowadzone były we współpracy z placówkami 

oświaty, kultury i organizacjami pozarządowymi. W 2018 r. miały one charakter wykładów 

                                                           
9 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiązowna na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 roku wraz z 

Prognozą oddziaływania na środowisko, [dostęp: 20.05.2019 r. ], <https://bip.wiazowna.pl/public/?id=166500> 
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prezentowanych przez pracowników Wydziału Środowiska i Nieruchomości Urzędu Gminy Wiązowna, 

przedstawień teatralnych, skierowanych do uczniów placówek oświatowych oraz fachowych porad 

kominiarzy z Krajowej Izby Kominiarskiej prezentowanych również w placówkach oświatowych, jak 

też podczas gminnych, otwartych dla wszystkich mieszkańców wydarzeń. Podczas przedmiotowych 

akcji uczestnikom została przekazana wiedza z zakresu ekologii, recyklingu, segregacji odpadów oraz 

dbałości o czyste powietrze. Powyższe działania mają na celu zachęcić mieszkańców, a przede 

wszystkim dzieci i młodzież do poznawania świata oraz uczyć szacunku do przyrody. Finansowanie 

działań edukacyjnych odbywało się ze środków budżetu Gminy.  

W Gminie Wiązowna nieprzerwanie od wielu lat trwa akcja „Czyste Sołectwo - moja 

wizytówka”. Czynny udział mieszkańców w ramach tej akcji przypada dwa razy w roku, tj. z okazji 

Światowego Dnia Ziemi w kwietniu i porą jesienną podczas „Sprzątania Świata”. Corocznie biorą  

w niej udział publiczne i niepubliczne placówki oświaty oraz kultury, prywatni przedsiębiorcy i grupy 

indywidualne. Mieszkańcy wyposażeni w worki i rękawiczki sprzątają najbardziej zanieczyszczone 

tereny swoich sołectw, placówek oświatowych, boisk sportowych, miejsc pracy i wielu innych.  

 

 
Fot. 3. Akcja „Czyste Sołectwo – moja wizytówka”. Archiwum UG 

 

Przedsięwzięcia organizowane w ramach akcji „Czyste Sołectwo - moja wizytówka”, nie tylko 

zmniejszają ilość porzuconych odpadów na terenie gminy Wiązowna, ale również wzmacniają 

świadomość ekologiczną i integrują lokalne społeczności. Finał akcji „Czyste sołectwo - moja 

wizytówka”, odbywa się corocznie podczas gminnego „EKO Pikniku”. W 2018 r. hasłem Światowego 
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Dnia Ziemi była walka z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami „A World without Plastic 

Pollution – Planeta bez plastiku”.  Jednocześnie w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji  

Odpadów, na terenie Europy zorganizowana została akcja propagowana „Let's Clean Up Europe!  

- Posprzątajmy Europę!”.  

Łącząc oba te wydarzenia, udział w akcji wzięli uczniowie i opiekunowie ze szkół 

podstawowych w Gliniance, Wiązownie i Zakręcie, jak również przedszkola: im. Misia Uszatka, „Małe 

Stópki” i „Kangurek” w Wiązownie, przedszkole w Zakręcie oraz przedszkole „Pod Stumilowym 

Lasem” w Pęclinie. Do akcji zaangażowali się również mieszkańcy: Czarnówki, Duchnowa, 

Dziechcińca, Glinianki I, Glinianki II, Izabeli, Kącka, Kopek, Lipowa, Porąb, Osiedla Radiówek, 

Rzakty, Stefanówki, Wiązowny Kościelnej, Wiązowny Gminnej, Woli Karczewskiej, Woli Duckiej, 

Zakrętu, Żanęcina, Osiedla Emów. Nie zabrakło również grup indywidualnych oraz sportowców  

z Ludowo Uczniowskiego Klubu Sportowego Rzakta i Klubu Sportowego Glinianka. Udział w akcji 

wzięli również wolontariusze Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, Dziennego Domu „Senior+” 

w Woli Karczewskiej oraz Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna. 1491 mieszkańców wzięło udział 

w akcji. Sprzątanie, dzięki pomocy ze strony Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie  

w uprzątnięciu zebranych odpadów, przebiegło szybko i sprawnie. W ramach podziękowania za 

zaangażowanie w akcję „Czyste Sołectwo – moja wizytówka” Wydział Środowiska i Nieruchomości 

zaprezentował wiele atrakcji podczas wydarzenia pn. „EKO Piknik”. Wielkim zainteresowaniem 

cieszyła się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki wsparciu Nadleśnictwa 

Celestynów mieszkańcy oddający odpady otrzymali w zamian sadzonki sosen. 

Kolejne zadanie, jakie realizowano w zakresie edukacji ekologicznej, to ograniczanie 

bezdomności zwierząt. Realizacja tych zadań wynikała bezpośrednio z uchwały nr 50.LIV.2018 Rady 

Gminy Wiązowna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązowna w 2018 r. 

Przedmiotowy program ustalany corocznie obejmuje w szczególności informacje o: zapewnieniu 

bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; opiece nad wolno żyjącymi kotami, w tym 

ich dokarmianiu; odławianiu bezdomnych zwierząt; obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt  

w schroniskach dla zwierząt; poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianiu ślepych 

miotów; całodobowej opiece weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

W ramach programu samorząd sfinansował czipowanie oraz sterylizację i kastrację psów oraz kotów, 

które posiadają właściciela. W 2018 r. zabiegom poddano 193 zwierzęta.  
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Rozdział V 

Polityka społeczna 
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Polityka społeczna rozumiana jest jako katalog działań realizowanych przez samorząd 

terytorialny i sektor pozarządowy dla zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. 

Wśród wielu jej celów wyróżnia się bezpieczeństwo socjalne, obejmujące zapewnienie środków i usług 

w sytuacji wystąpienia choroby, starości czy bezrobocia; tworzenie równych szans rozwoju członków 

danej zbiorowości; utrzymywanie ładu społecznego, dzięki któremu rośnie tolerancja dla różnic między 

ludźmi, a nawet ich pokoleniami; rodzina jako podstawowa komórka społeczna i wspieranie jej  

w odbudowywaniu relacji między jej członkami. 
Celami i problemami polityki społecznej zajmują się przede wszystkim wyspecjalizowane 

podmioty, takie jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie z siedzibą w Radiówku, który 

wykonując zadania zlecone i własne gminy, przekazuje mieszkańcom informacje i wsparcie rzeczowe 

bądź finansowe, niezbędne w trudnych sytuacjach życiowych. Jednostka udziela także osobom  

i rodzinom wsparcia w formie usług, które opisane zostały w niniejszym rozdziale. 

 

1. Polityka senioralna 

 

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, w końcu 2017 r. liczba ludności Polski 

wyniosła 38,4 mln, w tym ponad 9 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (ponad 24%)10.  

W gminie Wiązowna na 31 grudnia 2017 r. liczba mieszkańców wynosiła 11 978, a osób w wieku  

60 lat i więcej 2269 (18,94%)11. Natomiast rok później (31.12.2018 r.) osób po 60. roku życia było już 

2372 (19,5%) na 12 155 mieszkańców. Dlatego została opracowana, a w sierpniu 2018 r. przedstawiona 

Radzie Gminy Wiązowna do akceptacji, Strategia Polityki Senioralnej Gminy Wiązowna na lata  

2018-2025 (uchwała nr 115.LIX.2018). Ustalono w niej cele polityki senioralnej, kierunki działań  

i sposoby ich finansowania, jednocześnie zlecając jej realizację Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Wiązownie.  

Jedną z instytucji publicznych, działających w gminie Wiązowna na rzecz seniorów, jest 

Dzienny Dom „Senior+” w Woli Karczewskiej. Placówka wsparcia dziennego pomocy społecznej 

została utworzona na podstawie uchwały nr 109.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 

2015 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior - Wigor” w Woli Karczewskiej oraz przyjęcia 

statutu tej jednostki. 

 

                                                           
10 Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego, [dostęp: 06.04.2019 

r.], <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/informacja-o-sytuacji-osob-starszych-na-

podstawie-badan-glownego-urzedu-statystycznego,1,2.html> 

 
11 Strategia Polityki Senioralnej Gminy Wiązowna na lata 2018-2025, [dostęp: 06.04.2019 r.], 

<https://bip.wiazowna.pl/public/get_file_contents.php?id=443724> 
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Fot. 4. Dzienny Dom „Senior+” w Woli Karczewskiej. Archiwum UG 

 

Jest pierwszą, a przez rok był jedyną w powiecie otwockim tego typu placówką. Z dniem 1 października 

2018 r. placówka otrzymała nazwę Dzienny Dom „Senior+” (uchwała nr 118.LIX.2018 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej oraz nadania jej nowego statutu). Do celów jednostki należą: zapewnienie wsparcia oraz 

pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia uczestników, w tym 

wsparcia specjalistycznego, poprawa jakości życia seniorów, integracja społeczna środowiska seniorów, 

w tym rozwój działań samopomocowych, zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności 

lokalnych. Realizacja tych kierunków odbywa się poprzez podejmowanie działań służących utrzymaniu 

uczestników w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji i marginalizacji, 

zapewnienie bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania i aktywnego spędzania czasu, 

organizację czasu pobytu w domu i prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej  

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczestników. 

Działalność jest prowadzona zgodnie ze Strategią Polityki Senioralnej, w następujących 

kierunkach: 

1) Kierunek 1. Utrzymanie zdrowia i dobrej kondycji fizycznej seniorów; 

2) Kierunek 2. Poczucie bezpieczeństwa seniorów w miejscu zamieszkania; 

3) Kierunek 3. Wsparcie seniorów w trudnych sytuacjach życiowych; 

4) Kierunek 4. Komunikacja publiczna wewnętrzna na terenie gminy; 

5) Kierunek 5. Polityka informacyjna adresowana do seniorów; 

6) Kierunek 6. Spędzanie wolnego czasu przez seniorów na terenie gminy; 

7) Kierunek 7. Aktywizacja społeczna seniorów, 
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a także z Programem Wieloletnim „Senior+” na lata 2015-202012. 

W roku 2018 z usług Dziennego Domu „Senior+”, na podstawie decyzji administracyjnej 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie, łącznie skorzystało 37 osób. Struktura wieku 

przedstawiała się następująco:  

 

Lp. Przedział wieku uczestników Dziennego Domu „Senior+” Liczba osób 

1. 60 – 65 3 

2. 66 – 70 3 

3. 71 – 75 5 

4. 76 – 80 11 

5. 81 – 85 7 

6. 86 – 90 5 

7. 91 – 95 2 

8. 96 lat i więcej 1 

 Razem: 37 

Tab. 10. Struktura wieku uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej 

 

Dzienny Dom „Senior+” czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, oferuje dla 

seniorów 30 miejsc. Świadczenia realizowane są w siedzibie, jak i również poza siedzibą placówki,  

w tym w zależności od rodzaju świadczeń także w soboty i niedziele (wycieczki, wyjazdy, akcje lokalne 

i charytatywne). Dom zapewnia ofertę aktywizacji społecznej, prozdrowotnej, w tym aktywności 

ruchowej i kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w formie zajęć grupowych 

i indywidualnych. Współpracuje z placówkami ochrony zdrowia, instytucjami publicznymi, 

organizacjami pozarządowymi, działającymi m.in. na rzecz seniorów i społeczności lokalnej.  

Jednostka w 2018 r. dysponowała budżetem w wysokości 510 098,00 zł, w tym 106 955,00 zł 

z dotacji przyznanej na zadanie publiczne pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu 

„Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Za tę kwotę zostały 

zrealizowane następujące usługi: 

1) Usługi socjalne, mające na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, 

polegające na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego – z usługi 

tej skorzystało łącznie 37 osób; 

2) Usługi opiekuńcze w zależności od stwierdzonych potrzeb – z usługi tej skorzystało łącznie 

9 osób; 

                                                           
12 Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 (wcześnie Program „Senior-WIGOR”), [dostęp: 10.05.2019 

r.], <https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wieloletni-senior-plus-na-lata-2015-2020> 



59 

  

 

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 R.                     TUWIAZOWNA.PL 

 

3) Usługi edukacyjne dla 35 osób, w tym: 3 kampanie społeczne, bezpieczeństwo  

(5 warsztatów) oraz udział w kursach z zakresu nowych technologii: w kursie 

informatycznym (50 h) organizowanych wspólnie z Fundacją Animacja i w szkoleniu „Bądź 

bezpieczny w cyberprzestrzeni”, mającym na celu zapoznanie seniorów z zagrożeniami 

występującymi w sieci; 

4) Usługi kulturalno – edukacyjne dla 30 osób, które były organizatorami i / lub uczestnikami 

wydarzeń; 

5) Usługi w zakresie aktywności ruchowej i kinezyterapii – usługi indywidualne – 22 osób, 

grupowe – 28 osób, realizowane były pięć razy w tygodniu;  

6) Usługi sportowo – rekreacyjne, z których korzystało 18 osób: organizowane były spacery  

z kijkami (nordic walking), spacery, mieszane formy aktywności na świeżym powietrzu; 

7) Usługi aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy) dla 30 osób, we 

współpracy z Centrum Wolontariatu w Radiówku;  

8) Usługi prozdrowotne dla 35 osób, stanowiące konsultacje i porady indywidualne oraz 

psychoedukację grupową; 

9) Usługi psychologiczne, realizowane dwa razy w miesiącu; z indywidualnych usług 

skorzystało 12 osób, a grupowych – 32. 

Od początku funkcjonowania jednostki zauważana jest poprawa jakości życia osób 

korzystających z oferowanych usług. Jak wynika z badań ankietowych, prowadzonych w 2014 r., ponad 

połowa z nich osiąga niskie dochody, a 12,9% żyje na granicy ubóstwa. Trudna sytuacja finansowa 

seniorów stanowi barierę w korzystaniu z komercyjnych usług rehabilitacyjnych. Istotnym problemem 

wskazanym przez ankietowanych seniorów jest utrudniony dostęp do usług opiekuńczych, które należy 

rozwijać na terenie gminy. Wśród problemów, z którymi mierzą się seniorzy, są także samotność oraz 

deficyty w radzeniu sobie z nowoczesnymi technologiami, jak telefonia komórkowa czy Internet.  

Do końca roku 2018, a od stycznia 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie 

realizował projekt „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z zadań w projekcie było 

prowadzenie – wspólnie ze Stowarzyszeniem Seniorów ,,Bądźmy razem” – klubu ,,Pogodny senior”  

w Woli Karczewskiej. Całkowita wartość projektu to 1 645 330,85 zł, w tym dofinansowanie  

1 525 474,81 zł (1 316 246,68 zł dofinansowanie z Funduszy Europejskich, 209 210,13 zł dotacja  

z budżetu państwa). Dzięki projektowi seniorzy mieli zapewnione m.in. konsultacje psychologiczne. 

konsultacje prawne, zajęcia z fizjoterapeutą, a także bezpłatny transport.  

Klub „Senior+” został utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata  

2015-2020. Uchwałą nr 122.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie, prowadzenie Klubu 

”Senior+” zostało włączone do zadań GOPS. Rekrutacja 24 osób do Klubu „Senior +” odbywała się  
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w grudniu 2018 r., a działalność klubu rozpoczęła się w styczniu 2019 r. w Wiejskim Domu Kultury 

„Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej.  

Uchwałą nr 109.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2016 r. utworzono 

Radę Seniorów Gminy Wiązowna oraz nadano jej statut. Rada Seniorów liczyła 15 członków. Głównym 

tematem, którym zajmowała się rada w 2018 r., było konsultowanie zapisów powstającej polityki 

senioralnej Gminy Wiązowna oraz „Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna  

na lata 2018-2025”.  

W trosce o bezpieczeństwo seniorów samorząd gminny prowadził w 2018 r. akcję „Karta 

życia”. Tytułowa karta to krótka informacja o stanie zdrowia seniora. Kartę można wypełnić 

samodzielnie albo w imieniu rodziców, dziadków, starszych sąsiadów. Wpisuje się tam najważniejsze 

dane. „Kartę życia” w specjalnej kopercie umieszcza się w łatwo dostępnym miejscu, np. w lodówce.  

A na lodówce umieszcza się specjalny magnes, który w razie zagrożenia życia pokaże ratownikom 

medycznym, gdzie są wszystkie niezbędne informacje na temat pacjenta. Pakiet „Koperta Życia”, czyli 

blankiet do wypełnienia, torebka foliowa (koperta) i magnes na lodówkę są wciąż do pobrania w Biurze 

Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w ośrodkach 

zdrowia na terenie gminy.  

Mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat, mogą bezpłatnie otrzymać ,,Kartę Seniora”. Karta 

upoważnia do korzystania z rozmaitych zniżek i ulg. Ogólnopolską Kartę Seniora posiada już ponad 

100 tysięcy seniorów w kraju, a dzięki niej mogą korzystać ze zniżek w ponad 1400 punktach, 

instytucjach, wśród których są m.in. uzdrowiska, sanatoria, ośrodki zdrowia, instytucje kulturalne, 

hotele, gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie i salony optyczne. W 2018 r. wydano 129 kart. 

Gmina Wiązowna w 2018 r. kontynuowała dofinansowanie zajęć ruchowych dla osób 50+. 

Zajęcia prowadzone były w wybranych placówkach na terenie całej gminy: w ośrodku kultury, 

świetlicach i szkołach. Prowadzi je instruktor na zlecenie Klubu Sportowego „Advit” Wiązowna.  

 

2. Wsparcie osób niepełnosprawnych 

 

Zgodnie z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań (2011 r.) liczba osób 

niepełnosprawnych według kryterium biologicznego wyniosła w Polsce niemal 4,7 mln osób (tj. 12,2% 

ludności kraju ogółem). Udział mężczyzn wśród nich to 46,1%, kobiet 53,9%. Aby wesprzeć osoby 

niepełnosprawne i ich rodziny, na terenie gminy rozbudowano sieć instytucji i poszerzono ofertę dla 

nich. Dzięki temu osoby niepełnosprawne integrują się ze środowiskiem, czynnie uczestniczą w życiu 

społecznym i kulturalnym gminy.  

Od lutego 2005 r. działa Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie „Jesteśmy!”, które prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 25 osób. Od 2017 r. 

stowarzyszenie otrzymuje z budżetu Gminy dotację w wysokości 25 000,00 zł co roku na realizację 
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zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi”,  

w ramach którego działają Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ). WTZ to placówka pobytu dziennego, 

której celem jest rehabilitacja społeczna, zawodowa i fizyczna, zmierzająca do rozwoju uczestników, 

poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania społecznego. 

Coroczne pikniki integracyjne, odbywające się w maju, skupiają podopiecznych, ich rodziny, a także 

osoby zainteresowane problematyką niepełnosprawności. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radiówku to placówka wsparcia dziennego przeznaczona 

dla 25 osób przewlekle psychicznie chorych. Została utworzona na podstawie Uchwały nr 363/XL/09 

Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2009 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu 

Samopomocy (ŚDS).  W powiecie otwockim tego typu placówki są tylko dwie, w Radiówku i Otwocku. 

Od 2014 r. ŚDS w Radiówku prowadzony jest przez Stowarzyszenie „KROKUS – WIĄZOWNA” na 

podstawie umowy dotacyjnej. Działania ŚDS ukierunkowane są na rozwój umiejętności społecznych, 

wzrost kompetencji zadaniowych umożliwiających powrót do pełnionych ról społecznych w życiu 

rodzinnym i w pracy, jak również rozwijanie zainteresowań i pasji. Zajęcia terapeutyczne i rozwijające 

są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika, zgodnie z planem postępowania 

wspierająco-aktywizującym i rocznym planem pracy. W 2018 r. z usług ŚDS skorzystały 34 osoby,  

a budżet  placówki wynosił 452 695,00 zł (środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego).  

 

Fot. 5. Piknik Integracyjny „Wspólne Więzi” w Radiówku. Archiwum Stowarzyszenia „Jesteśmy!” 
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Za inicjowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wiązownie z siedzibą w Radiówku. Ta jednostka organizacyjna gminy zapewnia nowe 

formy wsparcia, często z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Jako realizator projektu 

,,Wiązowskie Centrum Usług Wspólnych”, GOPS prowadził klub dla osób niepełnosprawnych  

- we współpracy ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy!”, klub dla dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz  

grupę wsparcia dla osób chorujących psychicznie – we współpracy ze Stowarzyszeniem  

„KROKUS-WIĄZOWNA”.  

W 2018 r. 15 osób chorujących na Alzheimera uczestniczyło w projekcie pt. „Pogaduchy 

towarzyskie” prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną ,,Odmiana”. W ramach projektu uczestnicy 

mieli zapewnione porady specjalistów, pomoc asystentów osób chorujących w ich środowisku, pobyty 

jednodniowe w Dziennym Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej (dowóz, wyżywienie, opieka), a dla 

opiekunów zorganizowano grupę wsparcia. Szczegółowe informacje o realizowanych w tym zakresie 

zadaniach zawiera sprawozdanie, załączone do zarządzenia nr 44.67.2019 Wójta Gminy Wiązowna  

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu  

Gminy Wiązowna za 2018 r.  

 

3. Praca socjalna i świadczenia 

 

Praca socjalna to działalność, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 

odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. W roku 2018 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej wspierał w ten sposób 923 osoby z 448 rodzin. Najczęstszym powodem wsparcia były 

niepełnosprawność i ubóstwo, a dalej alkoholizm, bezrobocie i bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych.  

Przez cały 2018 r. wydano 690 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i 35 decyzji  

w zakresie funduszu alimentacyjnego. Łączne wydatki na wypłatę świadczeń to 3 153 746,00 zł, a na 

fundusz alimentacyjny 194 650,00 zł.  Na program „Rodzina 500+”, realizowany na podstawie ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przeznaczono 10 304 438,90 zł,  

a obsługa programu kosztowała 158 809,00 zł. Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry 

Start” wypłacono świadczenia na kwotę 613 500,00 zł. Szczegółowe informacje z wykonywania zadań 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie świadczeń dostępne są w „Sprawozdaniu opisowym 

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie”, dostępnym w Biuletynie 

Informacji Publicznej tej jednostki13.  

                                                           
13 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2018 r., [dostęp: 

13.05.2019 r.], < http://gopswiazowna.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=466993> 
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Rys. 6. Podział terenu gminy pod względem pracy pracowników socjalnych 

 

4. Spółdzielnia socjalna ,,Odmiana” 

 

Na początku 2017 r. samorząd gminny wspólnie ze Stowarzyszeniem  

„KROKUS-WIĄZOWNA” powołał pierwszą na tym terenie spółdzielnię socjalną. Organizacja ma na 

celu przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków 

w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Podopieczni spółdzielni zajmują się m.in. 

świadczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, porządkowaniem 

zieleni w przestrzeni publicznej. W 2018 r. te zadania realizowało 36 pracowników, a przychody  

z funkcjonowania spółdzielni wyniosły blisko  460 000,00 zł. Spółdzielnia proponowała swoim 

członkom i współpracownikom kursy i szkolenia, m.in. kurs ,,Opiekun osób starszych  

i niepełnosprawnych”. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zapewniała także opiekę 

osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera i wsparcie dla ich stałych opiekunów w ramach projektu 

,,Pogaduchy towarzyskie”. Oprócz pomocy asystenta rodzinnego, 55 osób uczestniczących w projekcie 

mogło liczyć także na pomoc lekarza, prawnika, psychiatry, a nawet na stworzenie indywidualnego 

planu wsparcia dla osoby chorującej i opiekunów faktycznych, opracowanego we współpracy  

z psychologiem. 
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Rozdział VI 
Realizacja uchwał  

Rady Gminy Wiązowna 
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Podstawową formą podejmowania decyzji przez kolegialny organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego jest uchwała. Rada Gminy Wiązowna może także podejmować stanowiska – 

nie rozstrzygają one spraw co do ich istoty, ale są wyrazem oczekiwań wobec innych podmiotów lub 

oceną danej sytuacji.  

Plan pracy rady na 2018 r. został przyjęty uchwałą nr 32.LIII.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.  

i został zrealizowany. W kadencji 2014-2018 Rada Gminy Wiązowna obradowała w 2018 r. na  

10 sesjach zwykłych i jednej nadzwyczajnej, podczas których podjętych zostało 146 uchwał. Zajęto  

4 stanowiska. W kadencji 2018-2023 do 31.12.2018 r. rada obradowała na 2 sesjach, w tym jednej 

uroczystej, podejmując 29 uchwał.  

Realizacja uchwał należy do organu wykonawczego samorządu, czyli Wójta Gminy Wiązowna. 

Wójt przy pomocy Urzędu Gminy Wiązowna i gminnych jednostek organizacyjnych realizował 

uchwały podjęte przez Radę Gminy Wiązowna w 2018 r. w sposób określony uchwałami. Wykaz 

uchwał, podjętych w 2018 r. w kadencji 2014-2018, oraz stan ich realizacji prezentuje poniższa tabela:  

 

 

Uchwały Rady Gminy Wiązowna w 2018 r. 

Lp. 
Numer 

i data uchwały 

Uchwała w sprawie: Info o 

realizacji 

1.  

1.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

zmieniająca Uchwałę 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.; 

Uchwała 

zrealizowana 

2.  

2.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

zmian w Uchwale Nr 199.LI.2017 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na 

lata 2018-2033, z późn. zm.; 

Uchwała 

zrealizowana 

3.  
3.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna”; 

Uchwała 

zrealizowana 

4.  

4.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

5.  

5.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania 

dotyczącego finansowania przez Gminę Wiązowna 

dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Otwocku w 2018 roku; 

Uchwała 

zrealizowana 

6.  

6.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie 

niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania 

przedszkolnego przy szkołach podstawowych  

i przedszkoli oraz trybu i zakresu przeprowadzenia 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 

udzielonej dotacji; 

Uchwała 

zrealizowana 

7.  

7.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych 

Uchwała 

zrealizowana 
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kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia; 

8.  

8.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, 

dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, 

określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów  
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia; 

Uchwała 

zrealizowana 

9.  

9.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Miasta Sulejówek na: budowę oświetlenia drogi 

krajowej Nr 2 pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. Asfaltową 

w Sulejówku; 

Uchwała 

zrealizowana 

10.  

10.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi 

powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, 

Duchnów; 

Uchwała 

zrealizowana 

11.  

11.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi 

powiatowej nr 2702W w miejscowości Zakręt  

ul. Szkolna; 

Uchwała 

zrealizowana 

12.  
12.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na 

wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej  

nr 2705W w Kącku; 

Uchwała 

zrealizowana 

13.  
13.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na 

modernizację chodnika na drodze powiatowej nr 2705W 

w Wiązownie na ul. Kościelnej; 

Uchwała 

zrealizowana 

14.  
14.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej  

nr 2705W w Wiązownie ul. Kącka; 

Uchwała 

zrealizowana 

15.  

15.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi 

powiatowej nr 2708W na odcinku pomiędzy 

Dziechcińcem a Pęclinem; 

Uchwała 

zrealizowana 

16.  
16.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na 

budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 

powiatowej nr 2709W; 

Uchwała 

zrealizowana 

17.  
17.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na 

budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2712W  

w Woli Karczewskiej; 

Uchwała 

zrealizowana 

18.  
18.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości; Uchwała w 

trakcie realizacji 

19.  
19.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości; Uchwała 

zrealizowana 

20.  
20.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości; Uchwała 

niezrealizowana 

21.  
21.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej; Uchwała 

zrealizowana 

22.  
22.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pn. „Duchnów aktywizacja gospodarcza”; 

Uchwała 

zrealizowana 

23.  23.LIII.2018 

z 27.02.2018 r. 

zmieniająca Uchwałę 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.; 

Uchwała 

zrealizowana 

24.  24.LIII.2018 

z 27.02.2018 r. 

zmian w Uchwale Nr 199.LI.2017 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 

Uchwała 

zrealizowana 
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na 

lata 2018-2033, z późn. zm.; 

25.  25.LIII.2018 

z 27.02.2018 r. 

zwolnień od podatku od nieruchomości; Uchwała 

zrealizowana, 

zmieniona na 

sesji 23.03. – 

uwagi RIO 

26.  26.LIII.2018 

z 27.02.2018 r. 

wyrażenia zgody na przekazanie darowizny 

nieruchomości; 

Uchwała 

zrealizowana 

27.  27.LIII.2018 

z 27.02.2018 r. 

utworzenia Przedszkola w Woli Duckiej; Uchwała 

zrealizowana 

28.  28.LIII.2018 

z 27.02.2018 r. 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, 

form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie 

jest przyznane w 2018 r.; 

Uchwała 

zrealizowana 

29.  29.LIII.2018 

z 27.02.2018 r. 

ustalenia Regulaminu Pomocy Zdrowotnej dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

30.  30.LIII.2018 

z 27.02.2018 r. 

podziału gminy Wiązowna na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów do Rady 

Gminy Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

31.  31.LIII.2018 

z 27.02.2018 r. 

podziału gminy Wiązowna na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych; 

Uchwała 

zrealizowana 

32.  32.LIII.2018 

z 27.02.2018 r. 

przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy  
i harmonogramu pracy Rady Gminy; 

Uchwała 

zrealizowana 

33.  33.LIII.2018 

z 27.02.2018 r. 

powołania doraźnej Komisji Statutowej, określenia jej 

składu ilościowego i osobowego oraz przedmiot działania; 

Uchwała 

zrealizowana 

34.  34.LIII.2018 

z 27.02.2018 r. 

zmiany uchwały nr 17.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna  

z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika 

na drodze powiatowej nr 2712W w Woli Karczewskiej; 

Uchwała 

zrealizowana 

35.  35.LIII.2018 

z 27.02.2018 r. 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Miasta Sulejówek na budowę oświetlenia drogi 

krajowej Nr 2 pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. Asfaltową 

w Sulejówku; 

Uchwała 

zrealizowana 

36.  36.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pn. „Glinianka Lipowo 

- Napoleońska”; 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

37.  37.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

przekazania w 2018 roku środków finansowych na 

Fundusz Wsparcia Policji; 

Uchwała w 

trakcie 

realizacji. 

Środki 

przekazane w 

kwietniu 2019 r. 

(aneks do 

porozumienia) 

38.  38.LII.2018 

z 30.01.2018 r. 

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną  
w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna; 

Uchwała 

zrealizowana 
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39.  39.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

zmieniająca Uchwałę 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.; 

Uchwała 

zrealizowana 

40.  40.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

zmian w Uchwale Nr 199.LI.2017 Rady Gminy 

Wiązowna  
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata  

2018-2033, z późn. zm.; 

Uchwała 

zrealizowana 

41.  41.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

42.  42.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi 

powiatowej nr 2712W w miejscowości Kruszówiec; 

Uchwała 

zrealizowana 

43.  43.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną  
w obrębie geodezyjnym Glinianka; 

Uchwała 

zrealizowana 

44.  44.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

wyrażenia zgody na zbycie udziału w zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 207/2  
w obr. geod. Rzakta, wraz z lokalem mieszkalnym 

znajdującym się na tej nieruchomości oraz ustanowienia 

ograniczonego prawa rzeczowego; 

Uchwała 

zrealizowana 

45.  45.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

wyrażenia zgody na zbycie udziału w zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 207/2  
w obr. geod. Rzakta, wraz z lokalem użytkowym 

znajdującym się na tej nieruchomości oraz ustanowienia 

ograniczonego prawa rzeczowego; 

Uchwała 

zrealizowana 

46.  46.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu 

dotacji spółkom wodnym działającym na terenie gminy 

Wiązowna oraz sposobu ich rozliczania; 

Uchwała 

zrealizowana 

47.  47.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wiązowna; 

Uchwała 

niezrealizowana 

48.  48.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

ustalenia sezonu kąpielowego na terenie gminy 

Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

49.  49.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

wykazu kąpielisk na terenie gminy Wiązowna; Uchwała 

zrealizowana 

50.  50.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Wiązowna w 2018 roku; 

Uchwała 

zrealizowana 

51.  51.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna 

Kościelna Gródek - bis” przyjętego uchwałą 

 nr 107.XV.2015 z dnia 29 września 2015 r.; 

Uchwała 

zrealizowana 

52.  52.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna 

Kościelna Gródek - bis” przyjętego uchwałą nr 

89.XXV.2016 z dnia 31 maja 2016 r.; 

Uchwała 

zrealizowana 

53.  53.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu  
w Otwocku w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na 

okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów 

okręgom wyborczym i określeniu liczby radnych 

wybieranych w okręgu wyborczym; 

Uchwała 

zrealizowana 

54.  54.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

zwolnień od podatku od nieruchomości; Uchwała 

zrealizowana 
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55.  55.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

zmiany uchwały nr 16.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna  
z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę ciągu 

pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W; 

Uchwała 

zrealizowana 

56.  56.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

zmiany uchwały nr 13.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna  
z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na modernizację 

chodnika na drodze powiatowej nr 2705W w Wiązownie 

na ul. Kościelnej; 

Uchwała 

zrealizowana 

57.  57.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

zmiany uchwały nr 17.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna  
z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika 

na drodze powiatowej nr 2712W w Woli Karczewskiej; 

Uchwała 

zrealizowana 

58.  58.LIV.2018 

z 27.03.2018 r. 

zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Wiązowna  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania 

pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna 

poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej – 

ZADANIE 1 – Termomodernizacja i rozbudowa budynku 

publicznego przy ul. Lubelskiej 53; 

Uchwała 

zrealizowana 

59.  59.LV.2018 

z 24.04.2018 r. 

zmieniająca Uchwałę 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.; 

Uchwała 

zrealizowana 

60.  60.LV.2018 

z 24.04.2018 r. 

zmian w Uchwale Nr 199.LI.2017 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna  

na lata 2018- 2033, z późn. zm.; 

Uchwała 

zrealizowana 

61.  61.LV.2018 

z 24.04.2018 r. 

zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Wiązowna  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania 

pn. Modernizacja budynku w Porębach w ramach 

tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy 

Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

62.  62.LV.2018 

z 24.04.2018 r. 

zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Wiązowna  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania 

pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, 

gm. Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

63.  63.LV.2018 

z 24.04.2018 r. 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

dla pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych  
w jednostkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

64.  64.LV.2018 

z 24.04.2018 r. 

zaliczenia ul. Jana Pawła II w Zakręcie do kategorii dróg 

gminnych; 

Uchwała 

zrealizowana 

65.  65.LV.2018 

z 24.04.2018 r. 

zmiany uchwały nr 12.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna  
z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na wykonanie 

nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2705W  

w Kącku; 

Uchwała 

zrealizowana 

66.  66.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Wiązowna za 2017 rok; 

Uchwała 

zrealizowana 
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67.  67.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

udzielenia Wójtowi Gminy Wiązowna absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok; 

Uchwała 

zrealizowana 

68.  68.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

zmieniająca Uchwałę 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.; 

Uchwała 

zrealizowana 

69.  69.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

zmian w Uchwale Nr 199.LI.2017 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna  

na lata 2018-2033, z późn. zm.; 

Uchwała 

zrealizowana 

70.  70.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą 

Wiązowna a Gminą Wiązownica; 

Uchwała 

zrealizowana 

71.  71.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą 

Wiązowna a Miastem i Gminą Wiązów; 

Uchwała 

zrealizowana 

72.  72.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

zmiany uchwały nr 12.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna  
z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na wykonanie 

nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2705W  

w Kącku; 

Uchwała 

zrealizowana 

73.  73.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

określenia wzoru informacji i deklaracji w sprawie 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego; 

Uchwała 

zrealizowana 

74.  74.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

75.  75.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami 

lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez 

m. st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia  
w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą; 

Uchwała 

zrealizowana 

76.  76.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

uchwalenia Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy 

Wiązowna na lata 2018-2025; 

Uchwała 

zrealizowana 

77.  77.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

78.  78.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

zmiany Uchwały Nr 99.VIII.2011 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Oświata 

Gminna i nadania jej statutu; 

Uchwała 

zrealizowana 

79.  79.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

przystąpienia Gminy Wiązowna do spółek wodnych  
z terenu gminy; 

Uchwała 

zrealizowana 

80.  80.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

zmiany uchwały Rady Gminy Wiązowna Nr 

92.XXV.2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pn. „Majdan 

Północny”; 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

81.  81.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną  
w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna; 

Uchwała 

zrealizowana 

82.  82.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną  
w obrębie geodezyjnym Góraszka; 

Uchwała 

zrealizowana 

83.  83.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

wyrażania zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości; Uchwała 

zrealizowana 

84.  84.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

wyrażania zgody na nabycie nieruchomości gruntowej; Uchwała 

niezrealizowana 
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85.  85.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

wyrażania zgody na dzierżawę gruntu na rzecz Gminy 

Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

86.  86.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

wyrażania zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości; Uchwała 

zrealizowana 

87.  87.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

zniesienie ochrony przyrody z drzewa pomnikowego na 

terenie Gminy Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

88.  88.LVI.2018 

z 29.05.2018 r. 

ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

89.  89.LVII.2018 

z 26.06.2018 r. 

zmieniająca Uchwałę 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.; 

Uchwała 

zrealizowana 

90.  90.LVII.2018 

z 26.06.2018 r. 

zmian w Uchwale Nr 199.LI.2017 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna  

na lata 2018-2033, z późn. zm.; 

Uchwała 

zrealizowana 

91.  91.LVII.2018 

z 26.06.2018 r. 

regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych 

warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

92.  92.LVII.2018 

z 26.06.2018 r. 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej; Uchwała 

zrealizowana 

93.  93.LVII.2018 

z 26.06.2018 r. 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej; Uchwała 

zrealizowana 

94.  94.LVII.2018 

z 26.06.2018 r. 

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną  
w obrębie geodezyjnym Izabela; 

Uchwała 

zrealizowana 

95.  95.LVII.2018 

z 26.06.2018 r. 

przejęcia od Powiatu Otwockiego zadania zarządzania 

publiczną drogą powiatową, zlokalizowaną na terenie 

gminy Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

96.  96.LVII.2018 

z 26.06.2018 r.. 

zmiany uchwały nr 13.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna  
z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na modernizację 

chodnika na drodze powiatowej nr 2705W w Wiązownie 

na ul. Kościelnej; 

Uchwała 

zrealizowana 

97.  97.LVII.2018 

z 26.06.2018 r. 

zmiany uchwały nr 16.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna  
z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę ciągu 

pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W; 

Uchwała 

zrealizowana 

98.  98.LVII.2018 

z 26.06.2018 r. 

przystąpienia Gminy Wiązowna do realizacji projektu pn. 

Bezpieczna „Przystań” dofinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działanie nr 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 

zdrowotnej, Poddziałanie nr 9.2.1 Zwiększenie 

dostępności usług społecznych; 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

99.  99.LVII.2018 

z 26.06.2018 r. 

zmiany uchwały Rady Gminy Wiązowna Nr 

63.XXXIX.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek 

inwestycyjnych w gminie Wiązowna; 

Uchwała w 

trakcie realizacji 
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100.  100.LVII.2018 

z 26.06.2018 r. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wiązowna; 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

(9 kwietnia 

2019 r. akt 

notarialny) 

101.  101.LVIII.2018 

z 13.07.2018 r. 

zmieniająca Uchwałę 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.; 

Uchwała 

zrealizowana 

102.  102.LVIII.2018 

z 13.07.2018 r. 

zmian w Uchwale Nr 199.LI.2017 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna  

na lata 2018- 2033, z późn. zm.; 

Uchwała 

zrealizowana 

103.  103.LVIII.2018 

z 13.07.2018 r. 

zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy 

Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

104.  104.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

zmieniająca Uchwałę 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.; 

Uchwała 

zrealizowana 

105.  105.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

zmian w Uchwale Nr 199.LI.2017 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna  

na lata 2018-2033, z późn. zm.; 

Uchwała 

zrealizowana 

106.  106.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

zmiany Uchwały Nr 90.XXV.2016 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 8 Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

107.  107.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

uchwalenia zmiany nr 8 Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

108.  108.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

zmiany uchwały Nr 67.IX.2015 Rady Gminy Wiązowna  
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna - Sportowa”; 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

109.  109.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

zmiany Uchwały Nr 30.LIII.2018 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 27 lutego 2018 r. ws. podziału gminy 

Wiązowna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 

numerów i liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu, celem wyborów do Rady Gminy Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

110.  110.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

111.  111.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

112.  112.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 

rok”; 

Uchwała 

realizowana w 

2019 r. 

113.  113.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

zmian w uchwale nr 55.LIII.2014 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy; 

Uchwała 

zrealizowana 

114.  114.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; Uchwała 

zrealizowana 



73 

  

 

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 R.                     TUWIAZOWNA.PL 

 

115.  115.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

uchwalenia Strategii Polityki Senioralnej Gminy 

Wiązowna na lata 2018-2025; 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

116.  116.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy 

Wiązowna”; 

Uchwała 

zrealizowana 

117.  117.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna”; 

Uchwała 

zrealizowana 

118.  118.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

zmiany nazwy jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej oraz nadania jej nowego statutu; 

Uchwała 

zrealizowana 

119.  119.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu 

partnerskiego w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja 

ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020; 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

120.  120.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

przejęcia od Powiatu Otwockiego zadania zarządzania 

publicznymi drogami powiatowymi, zlokalizowanymi na 

terenie gminy Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

121.  121.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Wiązowna na lata 2018-2022; 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

122.  122.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wiązownie; 

Uchwała 

zrealizowana 

123.  123.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania; 

Uchwała 

zrealizowana 

124.  124.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę 

Wiązowna w 2018 r.; 

Uchwała 

zrealizowana 

125.  125.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości; Uchwała w 

trakcie realizacji 

(1.04.2019 r. akt 

notarialny) 

126.  126.LIX.2018 

z 28.08.2018 r. 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej; Uchwała w 

trakcie realizacji 

127.  127.LX.2018 

z 26.09.2018 r. 

zmieniająca Uchwałę 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.; 

Uchwała 

zrealizowana 

128.  128.LX.2018 

z 26.09.2018 r. 

zmian w Uchwale Nr 199.LI.2017 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna  

na lata 2018-2033, z późn. zm.; 

Uchwała 

zrealizowana 

129.  129.LX.2018 

z 26.09.2018 r. 

zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Wiązowna  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 

Uchwała 

zrealizowana 

130.  130.LX.2018 

z 26.09.2018 r. 

zmiany uchwały nr 31.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna  
z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy 

Wiązowna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych; 

Uchwała 

zrealizowana 

131.  131.LX.2018 

z 26.09.2018 r. 

uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna”; 

Uchwała 

zrealizowana 

132.  132.LX.2018 

z 26.09.2018 r. 

wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu; Uchwała 

zrealizowana 
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133.  133.LX.2018 

z 26.09.2018 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Gminą Wiązowna  

a Gminami: Celestynów, Karczew i Kołbiel; 

Uchwała 

zrealizowana 

134.  134.LXI.2018 

z 18.10.2018 r. 

zmieniająca Uchwałę 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.; 

Uchwała 

zrealizowana 

135.  135.LXI.2018 

z 18.10.2018 r. 

zmian w Uchwale Nr 199.LI.2017 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na 

lata 2018-2033, z późn. zm.; 

Uchwała 

zrealizowana 

136.  136.LXI.2018 

z 18.10.2018 r. 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości; Uchwała 

niezrealizowana 

137.  137.LXII.2018 

z 14.11.2018 r. 

zmieniająca Uchwałę 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.; 

Uchwała 

zrealizowana 

138.  138.LXII.2018 

z 14.11.2018 r. 

zmian w Uchwale Nr 199.LI.2017 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna  

na lata 2018-2033, z późn. zm.; 

Uchwała 

zrealizowana 

139.  139.LXII.2018 

z 14.11.2018 r. 

ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej 

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie  

na 2018 rok; 

Uchwała 

zrealizowana 

140.  140.LXII.2018 

z 14.11.2018 r. 

zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Wiązowna  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania 

pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna 

poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej – 

ZADANIE 1 – Termomodernizacja i rozbudowa budynku 

publicznego przy ul. Lubelskiej 53; 

Uchwała 

zrealizowana 

141.  141.LXII.2018 

z 14.11.2018 r. 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

142.  142.LXII.2018 

z 14.11.2018 r. 

uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna”; 

Uchwała 

zrealizowana 

143.  143.LXII.2018 

z 14.11.2018 r. 

wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego; Uchwała 

zrealizowana 

144.  144.LXII.2018 

z 14.11.2018 r. 

wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego; Uchwała 

zrealizowana 

145.  145.LXII.2018 

z 14.11.2018 r. 

nadania imienia Szkole Podstawowej w Malcanowie; Uchwała 

zrealizowana 

146.  146.LXII.2018 

z 14.11.2018 r. 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2019 rok. 

Uchwała 

zrealizowana 
Tabl. 11. Wykaz uchwał podjętych w 2018 r. w kadencji 2014-2018 oraz stan ich realizacji 

 

Wykaz uchwał, podjętych w 2018 r. w kadencji 2018-2023, oraz stan ich realizacji prezentuje 

poniższa tabela:  
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Uchwały Rady Gminy Wiązowna w kadencji 2018-2023 

Lp. 
Numer 

i data uchwały 

Uchwała w sprawie: Informacja 
o realizacji 

1.  
1.I.2018 

z 22.11.2018 r. 

wyboru Przewodniczącej Rady Gminy Wiązowna; Uchwała 

zrealizowana 

2.  
2.I.2018 

z 22.11.2018 r. 

wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Wiązowna; Uchwała 

zrealizowana 

3.  
3.I.2018 

z 22.11.2018 r. 

powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego 

Komisji Rewizyjnej; 

Uchwała 

zrealizowana 

4.  
4.I.2018 

z 22.11.2018 r. 

powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

Uchwała 

zrealizowana 

5.  
5.I.2018 

z 22.11.2018 r. 

powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; 

Uchwała 

zrealizowana 

6.  
6.I.2018 

z 22.11.2018 r. 

powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego 

Komisji Planowania i Strategii Rozwoju; 

Uchwała 

zrealizowana 

7.  
7.I.2018 

z 22.11.2018 r. 

powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego 

Komisji Budżetowej; 

Uchwała 

zrealizowana 

8.  
8.I.2018 

z 22.11.2018 r. 

powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego 

Komisji Gospodarczej; 

Uchwała 

zrealizowana 

9.  
9.I.2018 

z 22.11.2018 r. 

powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego 

Komisji Inwestycyjnej; 

Uchwała 

zrealizowana 

10.  
10.I.2018 

z 22.11.2018 r. 

ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

11.  11.II.2018 

z 18.12.2018 r. 

zmieniająca Uchwałę 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.; 

Uchwała 

zrealizowana 

12.  12.II.2018 

z 18.12.2018 r. 

zmian w Uchwale Nr 199.LI.2017 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna  

na lata 2018-2033, z późn. zm.; 

Uchwała 

zrealizowana 

13.  13.II.2018 

z 18.12.2018 r. 

ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej 

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie  

na 2018 rok; 

Uchwała 

zrealizowana 

14.  14.II.2018 

z 18.12.2018 r. 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna  

na lata 2019-2033; 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

15.  15.II.2018 

z 18.12.2018 r. 

Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok; Uchwała w trakcie 

realizacji 

16.  16.II.2018 

z 18.12.2018 r. 

ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej 

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na 

2019 rok; 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

17.  17.II.2018 

z 18.12.2018 r. 

dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

18.  18.II.2018 

z 18.12.2018 r. 

wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego; Uchwała 

zrealizowana 

19.  19.II.2018 

z 18.12.2018 r. 

wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego; Uchwała 

zrealizowana 

20.  20.II.2018 

z 18.12.2018 r. 

przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 

Policji; 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

21.  21.II.2018 

z 18.12.2018 r. 

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną 

w obrębie geodezyjnym Duchnów; 

Uchwała 

zrealizowana 
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22.  22.II.2018 

z 18.12.2018 r. 

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną 

w obrębie geodezyjnym Duchnów; 

Uchwała 

zrealizowana 

23.  23.II.2018 

z 18.12.2018 r. 

wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości; Uchwała 

niezrealizowana 

24.  24.II.2018 

z 18.12.2018 r. 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2019; 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

25.  25.II.2018 

z 18.12.2018 r. 

przeprowadzenia wyborów organów jednostek 

pomocniczych sołectw i osiedli w Gminie Wiązowna; 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

26.  26.II.2018 

z 18.12.2018 r. 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu  

na lata 2019-2023”; 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

27.  27.II.2018 

z 18.12.2018 r. 

szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za 

pobyt w Klubie „Senior +” w Woli Karczewskiej oraz 

trybu ich pobierania; 

Uchwała 

zrealizowana 

28.  28.II.2018 

z 18.12.2018 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranych działek inwestycyjnych w 

gminie Wiązowna; 

Uchwała 

zrealizowana 

29.  29.II.2018 

z 18.12.2018 r. 

przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla 

Gminy Wiązowna. 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

Tab. 12. Wykaz uchwał podjętych w 2018 r. w kadencji 2018-2023 oraz stan ich realizacji 

 

Wykaz stanowisk, podjętych w 2018 r. w kadencji 2014-2018 (w kadencji 2018-2023 nie 

podjęto żadnego stanowiska), oraz stan ich realizacji prezentuje poniższa tabela:  

 

Stanowiska Rady Gminy Wiązowna z 2018 r. 

Lp. Numer i data 

stanowiska 

Stanowisko w sprawie: Informacja 
o realizacji 

1.  
1.2018 

z 30.01.2018 r. 

budowy nowego Posterunku Policji w Wiązownie; Stanowisko 

zrealizowane 

2.  2.2018 

z 27.02.2018 r. 

opinii w przedmiocie pozbawienia charakteru ochronnego 

lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa; 

Stanowisko 

zrealizowane 

3.  3.2018 

z 24.04.2018 r. 

nawiązania współpracy w zakresie usług transportowych; Stanowisko 

zrealizowane 

4.  4.2018 

z 26.06.2018 r. 

opinii w przedmiocie pozbawienia charakteru ochronnego 

lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

Stanowisko 

zrealizowane 

Tab. 13. Wykaz zajętych stanowisk w 2018 r. Rady Gminy Wiązowna 

 

Procedura legislacyjna w samorządzie gminnym została szczegółowo opisana w dziale XIII 

„Uchwały Rady” Statutu Gminy Wiązowna, uchwalonym w 2014 r. i dostosowanym do 

znowelizowanej ustawy ustrojowej w 2018 r. Projekty dokumentów są przygotowywane przez komórki 

merytoryczne urzędu gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy, następnie sprawdzane pod względem 

formalno-prawnym przez kancelarię adwokacką, obsługującą gminną administrację. Każda z uchwał 

zawiera uzasadnienie, wskazujące na przyczyny, dla których powinna być podjęta, różnicę między 

stanem dotychczasowym a projektowanym, a także ewentualne skutki finansowe. Roczne rejestry 
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uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna, prowadzi Wydział 

Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna. 

Dodatkowo dla usprawnienia pracy Rady Gminy Wiązowna w 2018 r. wprowadzono system 

elektronicznego zarządzania pracą tego organu. Uruchomienie produkcyjne systemu eSesja nastąpiło  

29 maja 2018 r. (pierwsza transmitowana sesja rady). Więcej o tym systemie w rozdziale XIV. 

 

Fot. 6. Zastosowanie elektronicznego głosowania. Archiwum UG 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.), podejmowane przez Radę Gminy Wiązowna 

uchwały są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna. Dodatkowo uchwały 

stanowiące akty prawa miejscowego udostępniane są w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 
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Rozdział VII 
Współpraca z innymi podmiotami 
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Samorząd gminny prowadzi wielokierunkową współpracę z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz podmiotami publicznymi. Aktywność ta związana jest przede wszystkim  

z możliwością wzajemnego korzystania z doświadczeń i pomysłów, które zostały wypracowane na 

potrzeby lokalnych społeczności. Podczas spotkań omawiane są zagadnienia m.in. z zakresu 

prowadzenia inwestycji, finansowania oświaty czy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Przez cały czas funkcjonowania samorządu chętnie przystępowano do różnego rodzaju 

organizacji o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim w celu nawiązywania kontaktów  

i zwrócenia uwagi na dotychczasowe dokonania. Podpisywane porozumienia czy deklaracje 

uczestnictwa są bezterminowe, dlatego współpraca – mimo, że nawiązywana w ciągu poprzednich lat – 

była prowadzona także w 2018 r. 

 

1. Współpraca samorządów 

 

Od 2007 r. Gmina Wiązowna współpracuje z Gminą Czarna. Współdziałanie to polega na 

wymianie doświadczeń w różnorodnych dziedzinach oraz  przyczynia się do realizacji przedsięwzięć, 

mających na celu zbliżenie do siebie mieszkańców obu gmin. Przedstawiciele Gminy Czarna co roku 

odwiedzają Wiązownę podczas kolejnych edycji Półmaratonu Wiązowskiego. Samorządowcy  

w poprzednich latach i w 2018 r. zdobywali wiedzę o organizacji jednej z najstarszych w Polsce imprez 

biegowych, a dzięki bezpośrednim rozmowom z wykonawcami poszczególnych zadań podczas biegu 

oraz własnym obserwacjom, podjęli decyzję o organizacji własnego wydarzenia biegowego, 

planowanego na jesień 2019 r. 

W 2018 r. odbywały się cyklicznie spotkania Konwentu Wójtów i Burmistrza z terenu powiatu 

otwockiego, na którym omawiane były istotne sprawy dla powiatu i regionu. Konwent został powołany 

w 2015 r. z organów wykonawczych samorządów: Wiązowny, Karczewa, Celestynowa, Osiecka, 

Kołbieli i Sobień-Jezior, a spotkania odbywają się rotacyjnie w różnych gminach. Samorządowcy 

wymieniają się wiedzą i doświadczeniami, konsultują rozwiązania dotyczące przede wszystkim zmian 

prawa, a także podejmują wspólne inicjatywy. 

Gmina Wiązowna od 2015 r. współpracuje z samorządami: Miastem Mińsk Mazowiecki, 

Miastem Biała Podlaska, Miastem Siedlce w zakresie organizacji „Grand Prix Traktu Brzeskiego”, czyli 

cyklu imprez biegowych, rozgrywanych w miejscowościach położonych przy historycznym Trakcie 

Brzeskim bądź w jego pobliżu. W spotkaniach, przygotowaniach i prowadzeniu cyklu uczestniczą 

przedstawiciele miejskich jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku 

Mazowieckim, Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o., przedstawiciele Urzędu Gminy Wiązowna 

oraz organizacji pozarządowych, realizujących zadania publiczne: Klubu Biegacza Biała Biega, Yulo 

Run Team Siedlce. W 2018 r. do grona organizatorów dołączyło Miasto Międzyrzec Podlaski, 
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reprezentowany przez MOSiR Międzyrzec Podlaski. Wspólny projekt, oparty na porozumieniu, jest 

uznawany przez środowisko biegowe za przykład dobrej współpracy w promocji sportu. 

Uchwała nr 97.XXVI.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Wiązowna (Rzeczpospolita Polska) a Gminą 

Rundale (Łotwa) usankcjonowała wieloletnią współpracę w dziedzinie edukacji, nawiązaną przez 

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliniance. Samorządy są w stałym kontakcie, zapraszając 

się wzajemnie na najważniejsze wydarzenia organizowane przez nie w ciągu roku. Przede wszystkim 

jednak partnerstwo dotyczy szkół, z których uczniowie mają szansę poznać kulturę i tradycję innego 

kraju. 

W 2018 r. zawarto porozumienia z Gminami Wiązów i Wiązownica. Nazwy wszystkich trzech 

samorządów uznawane są w powszechnej opinii za pochodzące od drzewa – symbolu każdej z nich, 

czyli wiązu. Rozpoczęcie partnerskiej współpracy pozwoliło na realizację przedsięwzięć mających na 

celu zbliżenie do siebie ich mieszkańców oraz na wymianę doświadczeń w różnorodnych dziedzinach. 

W sierpniu 2018 r. samorządowcy i artyści z Wiązowny odwiedzili partnerską gminę Wiązownica. 

Wymieniono uwagi dotyczące finansowania zadań zleconych czy organizacji urzędów, a także 

zapoznano się z zasobami artystycznymi obydwu gmin.  

 

 

Fot. 7. Występ Koła Gospodyń Wiejskich w Gliniance w Radawie, gm. Wiązownica. Archiwum UG 
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2. Udział w stowarzyszeniach 

 

Od 1993 r. samorząd należy do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Celami 

organizacji jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów gmin wiejskich 

oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju gmin wiejskich. ZGW RP reprezentuje także 

interesy gmin wiejskich oraz ich mieszkańców np. w czasie prac legislacyjnych dotyczących zadań 

samorządów gminnych. Do związku w 2018 r. należało 618 gmin z pośród 2477 gmin w Polsce.  

We wrześniu 2018 r. w Wiązownie odbyło się jedno z posiedzeń zarządu związku, którego 

siedziba mieści się w Poznaniu. Obecni włodarze dyskutowali o poziomie rozwoju gmin,  

których sytuacja jest różna w zależności od położenia, potencjału gospodarczego czy też demografii. 

Najprężniej rozwijają się gminy położone w pobliżu dużych aglomeracji miejskich. Związek Gmin 

Wiejskich od wielu lat zabiega, by poziom życia na obszarach wiejskich ulegał poprawie w sposób 

zrównoważony.  Jest także przedstawicielem środowisk wiejskich w Komisji Wspólnej Rządu  

i Samorządu Terytorialnego. 

LGD „Natura i Kultura” jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych działających na terenie 

pięciu gmin wiejskich powiatu otwockiego: Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory i Wiązowna, 

gminy miejsko-wiejskiej Karczew oraz – od 2015 r. – miasta Józefów. Stowarzyszenie powstało w celu 

opracowania i wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina Wiązowna należy do stowarzyszenia od października 

2006 r.  Składka członkowska w 2018 r. wyniosła 11 078,00 zł i jest szacowana zgodnie z uchwałą  

nr 11/2015 Zarządu Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura z dnia 30.06.2015 r. Wysokość składki to 

 1,00 zł rocznie od każdego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały na terenie danej gminy na dzień 

31 grudnia 2013 r. Przedstawiciele samorządu zasiadają we władzach LGD, w 2011 r. wyznaczono 

także koordynatora LGD w urzędzie. Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem w 2018 r. na działania dla 

obszaru gminy pozyskano 50 000,00 zł. 

Począwszy od 2017 r. Gmina Wiązowna należy do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, 

którego podstawowym celem jest wspieranie samorządów na obszarze metropolitalnym Warszawy. 

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: inicjowanie, popieranie i prowadzenie prac związanych  

z przygotowywaniem i uchwalaniem aktów prawnych poprawiających funkcjonowanie samorządu 

terytorialnego i administracji rządowej w stolicy, w szczególności w zakresie integracji planowania  

i rozwoju przestrzennego, budowy i eksploatacji systemu transportowego, infrastruktury technicznej, 

bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, oświaty i kultury oraz pomocy społecznej i ochrony 

zdrowia.  

Ponadto stowarzyszenie prowadzi działania integrujące metropolitalną wspólnotę 

samorządową, udziela konsultacji w rozwiązywaniu problemów gmin członkowskich, broni praw gmin 

członkowskich i przedstawia ich interesy na forum regionalnym i krajowym, udziela pomocy 
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eksperckiej w zawieraniu porozumień oraz w tworzeniu spółek i związków komunalnych 

przeznaczonych do wspólnej realizacji zadań publicznych, działa na rzecz partnerskiej współpracy  

z lokalnymi i regionalnymi stowarzyszeniami Mazowsza oraz Warszawy, z organami państwa oraz 

organizacjami ogólnopolskimi, międzynarodowymi dla utrwalenia metropolitalnej roli Warszawy  

w Polsce i w Europie.  

 

 

Fot. 8. Obrady Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”. Archiwum UG 

 

O stowarzyszeniu zrobiło się głośno za sprawą pomysłu włączenia okolicznych gmin do 

Warszawy i stworzenia megagminy w 2017 r., ze scentralizowaną administracją dla mieszkańców 

Warszawy i 33 gmin. To dzięki protestom mieszkańców i współpracy samorządów udało się 

zablokować poselski projekt ustawy. Stowarzyszenie wsparło kampanię „Nic O Nas Bez Nas”, o której 

mówiono w całym kraju. Zagadnienia, którymi zajmuje się Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, są 

ważne dla dalszego rozwoju gminy Wiązowna. Składka członkowska zgodnie z §24 pkt 2 Statutu 

Stowarzyszenia oraz Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Metropolia 

Warszawa z 14 maja 2008 r., wynosi 0,20 zł od jednego mieszkańca gminy członkowskiej. Liczbę 

mieszkańców podaje się wg stanu na 30 czerwca roku poprzedniego.  W 2018 r. składka zapłacona  

z budżetu samorządu wyniosła 2 448,60 zł. W tym samym roku Wójt Gminy Wiązowna został wybrany 
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do zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”. Zasiada w nim razem z 10 innymi 

przedstawicielami samorządów, wykonując uchwały walnego zgromadzenia, kierując bieżącą pracą 

stowarzyszenia i reprezentując je na zewnątrz. 

Do Polskiego Stowarzyszenia Biegów nasz samorząd należy od 2017 r. Zrzeszenie skupia 

organizatorów biegów, kluby biegacza, redakcje sportowe, sponsorów i sympatyków biegania.  

W 2018 r. Wójt Gminy Wiązowna został członkiem zarządu PSB. Także w tym roku, po raz pierwszy 

na Mazowszu odbyła się Konferencja Imprez Biegowych organizowana przez PSB. Przedstawiciele 

organizatorów biegów ulicznych w kraju gościli w Majdanie, gdzie dyskutowali o sposobach 

przygotowywania imprez biegowych, przetwarzaniu danych osobowych biegaczy czy zabezpieczeniu 

medycznym podczas wydarzeń. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. 

 

 

Fot. 9.  Zarząd PSB kadencji 2018-2020. Trzeci od lewej: Janusz Budny, Wójt Gminy Wiązowna. 

 Archiwum UG 
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Rozdział VIII 
Finanse gminy 
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Budżet Gminy Wiązowna na 2018 r. został uchwalony w dniu 19 grudnia 2017 r. uchwałą Rady 

Gminy Wiązowna nr 200.LI.2017. Plan dochodów budżetu Gminy Wiązowna na dzień 31.12.2018 r. 

po zmianach wyniósł 91 887 310,38 zł i został zrealizowany w wysokości 89 466 543,70 zł, co stanowi 

97,37%. Plan wydatków budżetowych na 31.12.2018 r. zamknął się w kwocie 99 604 307,78 zł, a został 

zrealizowany w wysokości 94 841 267,48 zł, tj. w 95,22%.  Plan wydatków majątkowych ogółem na 

kwotę 29 026 978,43 zł został zrealizowany w wysokości 26 883 761,66 zł, tj. w 92,62%. Zadłużenie 

wynosiło 35 149 507,00 zł, tj. 39,29% wykonanych dochodów.  

Sytuacja finansowa gminy oceniana jest jako stabilna. W strukturze dochodów najwięcej – bo 

aż 30% – stanowiły udziały w podatku od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT), które zostały 

wykonane na poziomie 27 180 362,00 zł (107% planu). Podatki i opłaty lokalne stanowiły 15% 

dochodów gminy i wyniosły 13 201 226,00 zł. Na 31 grudnia 2018 r. w gminie podatników było: ok. 

24 tys. osób fizycznych i ok. 350 osób prawnych.  

 

Struktura podatków od osób prawnych 

Rodzaj dochodu Wykonanie za 

2017 r. 

Wykonanie za 

2018 r. 

Różnica w %  

2018 do 2017 

Podatek od nieruchomości 5 734 510,19 5 809 958,22 101,32 

Podatek rolny 5 473,00 6 138,00 112,15 

Podatek leśny 50 329,00 51 752,00 102,83 

Podatek od środków 

transportowych 

309 619,86 597 611,36 193,01 

Odsetki od nieterminowych 

wpłat podatków i opłat 

24 606,67 17 299,37 70,30 

Tab. 14. Wykonanie podatków od osób prawnych w latach 2017-2018 

Kolejne decyzje podejmowane przez Wójta gminy m.in. ułatwiające prowadzenie biznesu 

powodują, że realizacja dochodów podatkowych w 2018 r.  stanowiła 98,78% planu. Od 2016 r. 

obowiązują preferencyjne stawki podatku od środków transportowych, a dla pojazdów, dla których 

przepisy podatkowe określają stawki minimalne, zastosowane zostały stawki minimalne. Dochody  

w podatku od środków transportowych od osób prawnych za 2018 r. w stosunku do 2017 r. wzrosły  

o 93,01%. Dochody od osób fizycznych w tym zakresie spadły z uwagi na wyrejestrowywanie przez 

podatników, m. in. na skutek sprzedaży, zezłomowania itp. pojazdów ciężarowych podlegających 

opodatkowaniu. 

Dochody w podatku rolnym od osób prawnych wzrosły na skutek korekt deklaracji 

przedłożonych przez podatników. Dochody w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzrosły 

w efekcie zakończenia budowy budynków mieszkalnych i związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz związanej z tym zmiany użytków gruntowych dokonanej przez Starostwo Powiatowe 

w Otwocku. Natomiast dochody w podatku leśnym od osób fizycznych wzrosły ze względu na 

efektywną egzekucję zaległości. 
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Struktura podatków od osób fizycznych 

Rodzaj dochodu 

 

Wykonanie w zł  

za 2017 r. 

Wykonanie w zł  

za 2018 r. 

Różnica w % 

2018 do 2017 

Podatek od nieruchomości 5 795 623,52 5 998 757,01 103,50 

Podatek rolny 327 201,82 332 015,03 101,47 

Podatek leśny 67 594,38 73 184,51 108,27 

Podatek od środków 

transportowych 

388 748,82 329 580,19 84,78 

Odsetki od nieterminowych 

wpłat podatków i opłat 

76 354,76 79 864,46 104,60 

Opłata targowa 3 520,00 2 230,00 63,35 
Tab. 15. Wykonanie podatków od osób fizycznych w latach 2017-2018 

 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zależą od wysokości zaległości i okresu, 

jakiego dotyczy zaległość. W 2017 r. odsetki od osób prawnych były większe niż w 2018 r. ze względu 

na skuteczną egzekucję należności dokonaną przez urzędy skarbowe. 

W 2018 r. w Wydziale Podatków Urzędu Gminy Wiązowna został zatrudniony pracownik, 

którego zadaniem jest analiza i weryfikacja przedłożonych deklaracji na podatek od nieruchomości, 

podatek rolny i podatek leśny składanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki 

nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości i obiektów budowlanych 

położonych na terenie gminy Wiązowna. Deklaracje i informacje podatkowe były analizowane  

i sprawdzane za pomocą dostępnych aplikacji internetowych, np. Geoportal2, System Informacji 

Przestrzennej Gminy Wiązowna. Sprawdzanie powszechności i prawidłowości opodatkowania  

w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportu, leśnego to  

ważne zadanie. Czynności kontrolne powinny objąć sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym 

deklaracji oraz informacji, jakie składane są przez podatników, a w dalszej perspektywie –  

przynieść kolejne dochody.  

W tym samym roku dla podatników uruchomiono również SMS-owy system powiadamiania. 

Za jego pomocą chętni mieszkańcy gminy, którzy są jednocześnie podatnikami podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, otrzymują informację np. o zbliżającym się terminie 

płatności raty podatku. W przedmiotowym roku wysłano w sumie 2167 wiadomości do podatników.  

Uruchomiono także usługę ePodatki, dzięki której podatnicy zyskują dostęp do własnego 

indywidualnego konta podatkowego dot. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 

Usługa ta daje możliwość sprawdzenia np. danych przyjętych do opodatkowania, naliczonego podatku, 

dokonanych wpłat, należności pozostałych do opłacenia i terminów płatności.  

Warto zwrócić uwagę na pozyskane środki zewnętrzne, których suma na 31 grudnia 2018 r. 

wynosiła 3 961 058,55 zł.      Wnioskowaniem o dotacje na zadania gminne zajmują się wyszkoleni 

pracownicy Wydziału Inwestycji, którzy samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami 

organizacyjnymi albo organizacjami pozarządowymi przygotowują wnioski o środki zewnętrzne.  
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W 2018 r. takich wniosków złożono 17, a 10 z nich ocenionych zostało pozytywnie. Poniżej wykaz 

zadań, które otrzymały dofinansowanie. 

Pozyskane środki zewnętrzne w 2018 r. 

Lp. Nazwa zadania Termin 

realizacji 

Wartość 

projektu (zł) 

Dotacja dla 

gminy (zł)  

Źródło dotacji  

1. Akademia Talentów 

w SP w Malcanowie, 

gm. Wiązowna 

31.08. 

2020 

424 237,51  339 390,01  Regionalny Program 

Operacyjny Woj. Maz. na 

lata 2014-2019 

2. E-usługi dla e-

kultury w Gminie 

Karczew i Wiązowna 

30.09. 

2020 

2 804 874,42  1 706 923,20 

(wpłynie w 

2019/2020)  

Regionalny Program 

Operacyjny Woj. Maz. na 

lata 2014-2020 

3. Bieżące 

funkcjonowanie 

placówki Dziennego 

Domu „Senior+” 

31.12. 

2018 

305 180,00  108 000,00 Program Wieloletni 

SENIOR+ na lata 2015-

2020 Edycja 2018 - 

MRPiPS 

4. Utworzenie i 

wyposażenie Klubu 

„Senior+” w Domu 

Kultury „Nad 

Świdrem” 

15.12. 

2018 

185 681,69  148 545,34 Program Wieloletni 

SENIOR+ na lata 2015-

2020 Edycja 2018 - 

MRPiPS 

5. MIAS 2018 

(Glinianka, 

Góraszka) 

15.10. 

2018 

50 000,00  20 000,00  Mazowiecki Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2018 - 

Urząd Marszałkowski 

Woj. Maz. 

6. Budowa kanalizacji 

sanitarnej w 

Wiązownie, ul. 

Kwiatowa 

31.05. 

2019 

255 640,00  213 000,00  

(pożyczka) 

Zadania z zakresu 

ochrony wód - 

WFOŚIGW w Warszawie  

7. Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej 

w m. Duchnów, gm. 

Wiązowna 

30.09. 

2018 

948 261,54  758 000,00  

(pożyczka) 

Zadania z zakresu 

ochrony wód - 

WFOŚIGW w Warszawie  

8. Rewitalizacja 

przestrzeni 

publicznej w 

Wiązownie – 

Centrum Aktywności 

Lokalnej – Zadanie 2 

31.12. 

2019 

1 200 000,00  500 000,00 

(wpłynie w 

2020 r.)  

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 

9. Ja w internecie 15.06. 

2019 

67 200,00  67 200,00  Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 

10. Droga do gruntów 

rolnych (ul. 

Spacerowa 

Duchnów) 2018 

05.10. 

2018 

418 529,20  100 000,00  Budowa i modernizacja 

dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych - Urząd 

Marszałkowski Woj. 

Maz. 

  Razem:  6 659 604,36  3 961 058,55   

Tab. 16. Pozyskane środki zewnętrzne w 2018 r. 
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Rozdział IX  

Najważniejsze inwestycje 
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Na 2018 r. zaplanowano 29 026 978,43 zł na wydatki majątkowe (inwestycje), a zrealizowano 

je na poziomie 92,62%, czyli 26 883 761,66 zł. Wykaz zadań wraz z informacjami o stopniu realizacji 

i poniesionymi wydatkami zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia nr 44.67.2019 Wójta Gminy 

Wiązowna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Wiązowna za 2018 r.  

 

1. Partnerstwo publiczno-prywatne 

 

Do najważniejszych inwestycji z pewnością zaliczyć należy projekt pn. „Systemowa 

modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego”, który – jak wynika z tytułu – był realizowany w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego przez konsorcjum firm: Siemens sp. z o.o. Warszawa, Siemens 

Finance Sp. z o.o. Warszawa, Warbud PPP 6 Sp. z o.o. Warszawa oraz Warbud S.A. Warszawa. Pomysł 

realizacji inwestycji w formule ppp wziął się z potrzeby rozwiązania problemu, jakim przez lata była 

niewystarczająca infrastruktura szkolna. W związku ze stałym wzrostem liczby mieszkańców (nawet  

o 300 osób nowo zameldowanych rocznie) wszystkie placówki szkolne były przepełnione, a nauka 

odbywała się na dwie zmiany. To było gigantyczne przedsięwzięcie warte w sumie ponad 70 mln zł. 

Jeszcze nigdy w swojej historii samorząd nie prowadził jednocześnie tak szeroko zakrojonych 

inwestycji w jednym czasie. Rozwiązanie, które zastosowano, było unikatowe na skalę kraju.  

Fot  10. Szkoła Podstawowa w Zakręcie. Archiwum UG 
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Przedmiot projektu obejmował termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej  

i rozbudowę trzech z nich. Oficjalne otwarcie nastąpiło 3 września 2018 r. podczas inauguracji roku 

szkolnego 2018-2019. 

W Szkole Podstawowej im. C.K. Norwida w Zakręcie powstało zupełnie nowe skrzydło,  

w którym znajduje się 19 sal lekcyjnych z zapleczami na pomoce dydaktyczne oraz 6 sal do edukacji 

wczesnoszkolnej. Ponadto powstała nowa kuchnia przystosowana do sporządzania na miejscu posiłków 

dla ok. 400 uczniów. W szkole wymieniono okna, drzwi, system grzewczy i elewację.   

Do starego budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance dobudowane 

zostało nowe skrzydło, w którym znajduje się 16 sal lekcyjnych. Szkoła zyskała nową salę gimnastyczną 

z areną gry o wymiarach 28 x 15 m. W starej części wymienione zostały okna, drzwi i posadzki. Szkoła 

ma nową, ekologiczną i tanią w utrzymaniu instalację grzewczą. Zyskała również nowoczesne zaplecze 

kuchenne i stołówkę dla przygotowania i wydania 350 posiłków. W ramach inwestycji został 

zagospodarowany także teren wokół budynku (parkingi, plac zabaw, zieleń). 

 

Fot 11.  Szkoła Podstawowa w Gliniance po modernizacji. Archiwum UG 

 

Budynek po dawnym gimnazjum w Gliniance został poddany termomodernizacji, w tym 

modernizacji instalacji grzewczej, zastosowaniu odzysku ciepła z systemu wentylacji mechanicznej, 

wymianie drzwi, ociepleniu stropu, wykorzystaniu zewnętrznych pomp ciepła jako podstawowego 

źródła energii. Do tego adaptacja strychu na 4 sale z zapleczami, które od 2019 r. zajmuje Centrum 

Usług Wspólnych Gminy Wiązowna.  
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Fot 12.  Szkoła w Wiązownie po termomodernizacji. Archiwum UG 

 

W Szkole Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie powstało nowe 

skrzydło budynku. W szkole są 22 sale lekcyjne dla dzieci starszych i 9 dla najmłodszych. Budynek 

przeszedł termomodernizację: wymieniono źródła ciepła i instalacje centralnego ogrzewania, 

rozbudowano system wentylacji mechanicznej z zastosowaniem odzysku ciepła. Szkoła jest w pełni 

dostępna dla uczniów niepełnosprawnych.  

Natomiast na miejscu dawnej świetlicy wiejskiej „Kaprys” w Woli Duckiej powstało 

przedszkole z salą wydzieloną na potrzeby świetlicy. Obiekt jest wygodny i bezpieczny.  

W celu realizacji tych przedsięwzięć zarządzeniem nr 28.420.2017 Wójta Gminy Wiązowna  

z dnia 10 marca 2017 r. został powołany Zespół do spraw realizacji projektu pn. „Systemowa 

modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego”. Do jego zadań należało:  

1) Zarządzanie procesem inwestycyjnym;  

2) Nadzór nad prawidłową realizacją umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;  

3) Monitorowanie oraz kontrola realizacji prac projektowych, robót budowlanych, robót 

termomodernizacyjnych i jakości sprawowanych usług;  

4) Rozliczanie wynagrodzenia Partnera Prywatnego;  

5) Weryfikacja rozliczenia gwarantowanych oszczędności oraz gwarantowanego zużycia energii;  

6) Koordynacja i bieżąca weryfikacja harmonogramów dotyczących realizacji inwestycji;  

7) Utrzymywanie kontaktu z Partnerem Prywatnym;  

8) Zapewnienie upowszechniania informacji dot. realizacji inwestycji;  
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9) Realizacja zadań i obowiązków wynikających z harmonogramu prac.  

W 2018 r.  odbyło się 27 cyklicznych narad koordynacyjnych z udziałem członków zespołu, 

wykonawców i inspektorów nadzoru.   

 

2. Gminne targowisko 

 

Rys. 7. Wizualizacja wnętrza Gminnego Targowiska „Mój Rynek” w Wiązownie. Archiwum UG 

 

Na początku stycznia 2018 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie targowiska 

w Wiązownie. Otwarcie obiektu planowane jest na lipiec 2019 r. Do dyspozycji handlowców będzie  

51 miejsc handlowych: 9 pawilonów, 10 stanowisk przeznaczonych do handlu w hali głównej,  

26 stanowisk do handlu pod zadaszeniem, 6 stanowisk przeznaczonych do handlu z samochodu. Cała 

inwestycja kosztuje ok. 3,0 mln zł. Na targowisko pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 999 453 zł z projektu „Inwestycje  

w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.  

 

3. Pierwsza ścieżka rowerowa  

 

W kwietniu 2016 r. podpisano porozumienia partnerskie na wspólną realizację zadania 

„Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”.  Gminy: Halinów, 
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Józefów, Karczew, Otwock, Sulejówek oraz Wiązowna zaplanowały budowę ponad 45 km ścieżki 

rowerowej i ponad 3,5 km ciągów pieszo-rowerowych, biegnących z Karczewa do Sulejówka, przez  

Fot. 13. Ścieżka rowerowa w Wiązownie. Archiwum UG 

 

Otwock, Józefów, Wiązownę i Halinów. Pierwsza w naszej gminie ścieżka budowana przez kolejne lata 

kosztowała 7,6 mln zł, w tym dotacja z RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 to  

4,9 mln zł. Oprócz ścieżki na ponad 10-kilometrowym odcinku na terenie gminy powstały chodniki, 

zatoki autobusowe i wjazdy na posesje.  

 

4. Drogi gminne i powiatowe  

 

Na terenie gminy jest ponad 234 km dróg – 75 km o statusie drogi gminnej i 159 km dróg 

wewnętrznych będących w zarządzie gminy. Tylko niewielka ich część – ok. 24 km posiada 

nawierzchnię asfaltową lub z kostki betonowej. Pozostałe to drogi gruntowe, które wymagają 

nieustannego równania i utwardzania.   

W 2016 r. w wyniku połączenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z Wydziałem Technicznym 

Urzędu Gminy Wiązowna powstała jednostka Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, której 

zadaniem jest nie tylko rozwój sieci kanalizacji i wodociągów, ale także utrzymanie, modernizacja  

i remonty gminnej infrastruktury.  W ostatnich latach zakład wyposażono w niezbędny sprzęt, m.in. 

równiarkę, walec drogowy, ciągnik z przyczepą, koparkę, wywrotkę oraz maszynę do malowania pasów 
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drogowych. Zadania bieżące są wykonywane siłami ZGK, a zewnętrznym firmom zlecane są inwestycje 

drogowe, które wymagają dużo wyższych nakładów finansowych i organizacyjnych. Do tych w 2018 r. 

należały: budowa drogi w Zakręcie ul. Jana Pawła II za kwotę 666 218,69 zł, modernizacja  

ul. Spacerowej w Duchnowie za 504 595,33 zł oraz modernizacja ul. Piaskowej w Dziechcińcu,  

której wykonanie kosztowało 143 008,80 zł. Inwestycja drogowa w Duchnowie uzyskała dotację  

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 tys. zł, a za pozyskane 

fundusze i środki własne przebudowano 848 mb. drogi, utwardzając nawierzchnię o szerokości  

6,0 m kruszywem.   

W Gliniance wybudowano odcinki dróg: ul. Sosnowej i ul. Szkolnej. Wartość robót wyniosła 

odpowiednio 274 330,14 zł i 499 945,42 zł. Na południu gminy, w Rzakcie rozpoczęto przebudowę  

ul. Wiejskiej. Położono asfalt na 0,723 km na istniejącej podbudowie. II etap budowy (ok. 0,59 km) 

będzie realizowany w 2019 r., a kolejny – w 2020 r.   

 

 

Fot. 14. Ulica Wiejska w Rzakcie. Archiwum UG 

 

W 2018 r. zaprojektowano łącznie 2,175 km dróg gminnych, a zbudowano łącznie 2,058 km. 

Zadania koordynują pracownicy Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna, którzy odpowiadają 

za proces projektowania i budowy, od przygotowania dokumentacji przetargowej i ogłoszenia przetargu 

do dokonania odbioru końcowego robót. Podnoszone przez nich kwalifikacje pozwalają na jednoczesne 

prowadzenie kilku inwestycji, a także dostosowanie zakresu prac do potrzeb społeczności lokalnej, 

ruchu na drodze oraz warunków ekonomicznych.   

Drogi powiatowe na terenie gminy Wiązowna to często podstawowe szlaki komunikacyjne  

w miejscowościach. Remonty tych dróg zbiorczych z punktu widzenia samorządu powiatowego nigdy 
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nie były priorytetem, dlatego samorząd gminny podjął się wsparcia działań na tych drogach, udzielając 

 co roku pomocy finansowej i rzeczowej, którą przekazuje Powiatowi. Od 2015 r. na modernizację dróg 

powiatowych przekazano w sumie ponad 7 mln 800 tys. zł. W tym samym czasie Powiat Otwocki 

zainwestował w drogi na terenie gminy 3 mln 100 tys. zł. To pokazuje, ile dróg zostałoby 

wyremontowanych, gdyby pozostawić tę kwestię tylko w gestii Powiatu Otwockiego.   

Spośród wszystkich zrealizowanych w 2018 r. inwestycji na drogach powiatowych warto 

wymienić:  

1) Pomoc rzeczową dla Powiatu Otwockiego w postaci wykonania nakładki asfaltowej na drodze 

powiatowej nr 2705W w Kącku – za kwotę 453 525,94 zł wykonano dokumentację projektową 

i przebudowano ul. Majową w Kącku na odcinku od ul. Jagodowej do ul. Malowniczej w Kącku 

poprzez wykonanie nakładki z betonu asfaltowego o łącznej długości ok. 1,0 km, wykonano 

pobocza z kruszywa naturalnego, oczyszczono i wymieniono przepust poprzeczny;  

2) Pomoc rzeczową w postaci wybudowania chodnika na drodze powiatowej nr 2712W w Woli 

Karczewskiej – koszt 204 891,40 zł; chodnik powstał na ul. Doliny Świdra w Woli 

Karczewskiej (droga powiatowa nr 2712W) od ul. Mostów (droga powiatowa nr 2710W) do  

ul. Leszczyny (droga powiatowa nr 2713W) o łącznej długości 300,0 mb.;  

3) Pomoc finansową na modernizację drogi powiatowej nr 2712W w Kruszówcu –  

przekazano 50 000,00 zł, za które Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku wykonał odcinek 

nakładki asfaltowej.  

 

5. Wielkie place budowy  

 

Omawiając zadania inwestycyjne na terenie gminy, warto zwrócić uwagę na realizowane na 

inwestycje krajowe. W budowie praktycznie jest cała droga ekspresowa S17 Warszawa - Lublin. Trwają 

prace na odcinkach o łącznej długości około 100 km – od miejscowości Zakręt na obwodnicy Warszawy 

do węzła Kurów Zachód, gdzie funkcjonuje już wspólny z S12 ponad 70-kilometrowy odcinek drogi 

ekspresowej pozwalający ominąć Lublin.   

Droga ekspresowa S17 Warszawa - Lublin powstaje przy wsparciu Unii Europejskiej. Dla 

odcinków pomiędzy węzłami Zakręt i Kurów Zachód Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

podpisała trzy umowy o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączne dofinansowanie dla tych odcinków wynosi blisko 

2,1 mld zł przy łącznych kosztach realizacji (koszty budowy, nadzór, archeologia, odszkodowania za 

przejmowane nieruchomości) blisko 4 mld zł. 
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Rys. 8.  Przebieg trasy ekspresowej S17 Warszawa - Lublin. Źródło: GDDKiA 

 

Na terenie sołectwa Góraszka na miejscu dawnego lądowiska ma stanąć największe na 

Mazowszu centrum handlowe „Kolorowe Życie”. Głównym inwestorem i przyszłym zarządcą jest 

Ceetrus Polska. W marcu 2018 r. inwestor otrzymał pozwolenie na budowę. Decyzja stała się ostateczna 

26 marca 2018 r. Obejmuje ona budowę I etapu „Kolorowego Życia”, w skład którego wchodzą: budowa 

budynku galerii handlowo-usługowej, budynku handlowo-usługowego „Dom i Ogród”, stacji paliw  

z budynkiem kasowym i wiatą, budynku stacji uzdatniania wody oraz masztu reklamowego, terenów 

manewrowych, dróg wewnętrznych oraz miejsc parkingowych. Do przedmiotu inwestycji również 

zaliczone są zbiorniki przeciwpożarowe, zbiorniki retencyjne oraz zbiorniki wody uzdatnionej wraz  

z odstojnikiem. Powierzchnia najmu nowego centrum handlowego ma wynieść prawie 100 000 m². 

Budynek będzie miał cztery kondygnacje, na których znajdą się: kino multiplex, duży market, ponad 

200 butików i sklepów oraz restauracje. Zaplanowano również 3500 miejsc parkingowych. Czas 

realizacji inwestycji oszacowany został na ok. 16-18 miesięcy, nie uwzględniając przerwy zimowej. 

Centrum ma zostać otwarte wraz z drogą ekspresową S17.  
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1. Organizacja systemu 

 

Zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane są przez 8 placówek oświatowych, w tym  

4 szkoły podstawowe oraz 4 przedszkola. W 2018 r. samorząd gminny prowadził publiczne szkoły 

podstawowe: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich  

w Wiązownie, Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie, Szkoła Podstawowa  

im. Wincentego Witosa w Gliniance, Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 

w Malcanowie, a także 4 publiczne przedszkola: Gminne Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem”  

w Pęclinie, Gminne Przedszkole w Zakręcie, Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie, 

Przedszkole w Woli Duckiej. 

Podstawowe dane dotyczące liczby nauczycieli, dzieci i oddziałów w placówkach oświatowych  

wg danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018 r. zostały przedstawione w tabeli. 

Dane liczbowe dotyczące gminnych placówek oświatowych 

Jednostka Liczba 

nauczycieli 

w osobach 

Liczba 

nauczycieli 

w etatach 

Rodzaj 

oddziałów 

Liczb

a 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

Łączna 

liczba 

dzieci 

Szkoła Podstawowa  

w Wiązownie 

69 62,25 „0” 46 3 545 

  SP 454 29 

  GIM 45 2 

Szkoła Podstawowa  

w Zakręcie 

29 24,27 SP 211 12 225 

  GIM 14 1 

Szkoła Podstawowa  

w Gliniance 

52 45,57 „0” 31 2 435 

  SP 338 17 

  GIM 66 3 

Szkoła Podstawowa  

w Malcanowie 

37 30,12 „0” 36 2 281 

  SP 245 13 

Przedszkole  

w Pęclinie 

17 15,37 poniżej „0” 123 6 123 

  „0” 0 0 

Przedszkole  

w Wiązownie 

15 14,55 poniżej „0” 92 4 135 

  „0” 43 2 

Przedszkole 

w Zakręcie 

13 11,42 poniżej "0" 100 4 125 

  „0” 25 1 

Przedszkole 

w Woli Duckiej 

8 6,75 poniżej „0” 60 3 60 

  „0” 0 0 

Razem: 232 203,55 poniżej „0” 375 14  

   „0” 181 8  

   SP 1248 71  

   GIM 125 6  

  Razem:  1929 99  
Tab. 17. Dane liczbowe dotyczące gminnych placówek oświatowych za 2018 r. 

Inne jednostki oświatowe działające na terenie Gminy Wiązowna to Zespół Szkół Specjalnych  

w Zagórzu działający przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, dla którego organem 

prowadzącym jest samorząd Województwa Mazowieckiego, oraz niepubliczne żłobki, przedszkola  

i niepubliczna szkoła podstawowa: 
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1) Niepubliczny Żłobek „Małe Stópki” w Wiązownie; 

2) Niepubliczny Żłobek „Brygada RR” w Zakręcie; 

3) Niepubliczne Przedszkole „Zabawny Kącik” w Gliniance; 

4) Niepubliczne Przedszkole Sportowe nr 1 „Karolek” w Gliniance; 

5) Niepubliczne Przedszkole „Smart School” w Zakręcie; 

6) Niepubliczne Przedszkole „Kangurek” w Wiązownie; 

7) Niepubliczne Przedszkole „Małe stópki” w Wiązownie; 

8) Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Smart School” w Zakręcie. 

Obsługą administracyjną, finansowo-księgową i kadrową placówek oświatowych zajmowała się 

Oświata Gminna jako jednostka organizacyjna Gminy Wiązowna utworzona na podstawie uchwały  

nr 99.VIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011 r. W 2019 r. nastąpiła zmiana nazwy 

na Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, co w pełni odzwierciedla zadania realizowane przez 

jednostkę, obsługującą także instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie i Bibliotekę 

Publiczną Gminy Wiązowna, a także Dzienny Dom „Senior+” w Woli Karczewskiej. Jednostka 

gromadzi i przetwarza dane w zakresie edukacji i zadań obsługiwanych jednostek, a od maja obsługuje 

też Spółdzielnie Socjalną "Odmiana”. 

 

2. Wydatki na oświatę 

 

Wraz z rozwojem gminy i przyrostem naturalnym, rosną potrzeby w zakresie edukacji. Środki 

przekazywane na ten cel z budżetu państwa są jednak niewystarczające, mimo skrupulatnego 

planowania i rozliczania wydatków. Łączna kwota wydatków na oświatę gminną w 2018 r., zawierająca 

zadania uwzględnianie przy wyliczeniu subwencji oświatowej, to w przybliżeniu 21 832 162,00 zł. 

Zatem udział środków pochodzących z subwencji w kwocie wydatków na oświatę zawierającej zadania 

subwencjonowane stanowi ok.  64,05%.  Wydatki bieżące szkół podstawowych w 2018 r., czyli wydatki 

z wyłączeniem wydatków majątkowych, wydatków w ramach programów unijnych i dotacji celowych, 

kształtowały się zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Wydatki bieżące gminnych szkół podstawowych (razem z gimnazjami) 

Lp. Jednostka Wysokość wydatków (w zł) 

1. Szkoła Podstawowa w Wiązownie 6 297 627,00 

2. Szkoła Podstawowa w Zakręcie 2 589 187,11 

3. Szkoła Podstawowa w Gliniance 4 955 619,21 

4. Szkoła Podstawowa w Malcanowie 2 537 995,44 

5. Przedszkole w Pęclinie 1 868 647,85 

6. Przedszkole w Wiązownie 1 722 713,88 

7. Przedszkole w Zakręcie 1 183 172,03 

8. Przedszkole w Woli Duckiej 287 308,01 

 Razem: 21 442 70,53 

 Tab. 18. Wydatki bieżące gminnych szkół podstawowych (razem z gimnazjami) w 2018 r. 
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Wydatki bieżące przeszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna,  

w 2018 r. wyniosły 5 061 841,77 zł, zaś dotacja z budżetu państwa na realizowanie zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego wyniosła 464 430,00 zł. Natomiast wydatki bieżące szkół podstawowych 

wyniosły 16 380 428,79 zł. Dodatkowo otrzymano i wydatkowano dotację celową z budżetu państwa 

na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Plan dotacji wyniósł 153 134,62 zł i został 

zrealizowany w wysokości 148 709,81 zł. Łączna kwota wydatków na oświatę gminną w 2018 r., 

zawierająca zadania uwzględniane przy wyliczeniu subwencji oświatowej, to w przybliżeniu  

20 726 862,00 zł. Udział środków pochodzących z subwencji w całości wydatków na oświatę stanowi 

ok. 67,46%.  

Roczny koszt utrzymania jednego dziecka w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wiązowna liczony w szkołach jako iloczyn wydatków bieżących – własnych 

gminy na prowadzenie poszczególnych placówek przez liczbę uczniów, zaś w przedszkolach jako 

iloczyn wydatków bieżących wraz z dotacją na wychowanie przedszkolne przez liczbę uczniów, 

przedstawiono poniżej:  

 

Wydatki na prowadzenie poszczególnych jednostek oświatowych w przeliczeniu  

na jednego ucznia 

Lp. Jednostka Wysokość wydatków (w zł) 

1. Szkoła Podstawowa w Wiązownie 11 555,28 

2. Szkoła Podstawowa w Zakręcie 11 507,50 

3. Szkoła Podstawowa w Gliniance 11 392,23 

4. Szkoła Podstawowa w Malcanowie 9 032,02 

5. Przedszkole w Pęclinie 16 729,34 

6. Przedszkole w Wiązownie 13 795,96 

7. Przedszkole w Zakręcie 10 550,42 

8. Przedszkole w Woli Duckiej 4 788,47 
Tab. 19. Wydatki na prowadzenie jednostek oświatowych w przeliczeniu na jednego ucznia w 2018 r. 

 

To duże obciążenie finansowe, szczególnie jeśli doliczyć do tego największą w historii 

inwestycję w edukację – termomodernizację i rozbudowę budynków szkolnych, dzięki czemu od  

3 września 2018 r. wszystkie dzieci w szkołach rozpoczęły naukę na 1 zmianę. Natomiast budowa 

nowego przedszkola w Woli Duckiej sprawiła, że wszystkie przedszkolaki mają zapewnione miejsca  

w placówkach publicznych. 

 

3. Dowóz uczniów do szkół 

 

Zgodnie z prawem, samorząd ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport i opiekę w czasie 

przewozu dla uczniów, których droga do szkoły przekracza 3 km – w przypadku klas I-IV szkół 
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podstawowych lub 4 km – w przypadku klas V-VIII szkół podstawowych. Z dowozu w 2018 r. 

korzystało ok. 710 uczniów, a jego koszt wyniósł 519 879,18 zł. 

W przypadku uczniów niepełnosprawnych gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport 

i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów, jeżeli dowóz do placówki zapewniają rodzice dziecka 

niepełnosprawnego. W 2018 r. zorganizowano dowóz dla 31 uczniów niepełnosprawnych. 

 

Transport dzieci niepełnosprawnych 

Forma spełnienia obowiązku Liczba dzieci Koszty (zł) 

Umowy z rodzicami 14 48 329,51 

Dowożenie busem 6 106 704,55 

Dowożenie przez firmę 

zewnętrzną 

11 68 423,53 

Razem 31 223 457,59 
Tab. 20. Transport dzieci niepełnosprawnych w 2018 r. 

 

4. Ferie i wakacje blisko domu 

 

Fot. 15. Akcja „Ferie blisko domu” w Szkole Podstawowej w Malcanowie. Archiwum SP Malcanów  

 

Projektem finansowanym w całości ze środków budżetowych gminy są ferie i wakacje blisko 

domu, realizowane cyklicznie od 2016 r. Celem akcji jest pomoc wielu rodzicom w zapewnieniu opieki 
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nad dziećmi w czasie ferii i wakacji. Dlatego w czasie przerwy zimowej jeden tydzień dzieci spędzają 

na półkoloniach w szkołach, a drugi – w Gminnym Ośrodku Kultury i wybranych świetlicach. Natomiast 

w czerwcu i lipcu zajęcia organizowane są w szkołach na terenie gminy (można wybrać dowolną),  

w sierpniu – w GOK i prowadzonych przez niego świetlicach.  

Zajęcia są bezpłatne, a rodzice ponoszą tylko koszty wyżywienia i materiałów potrzebnych do 

zajęć. Warsztaty, gry i zabawy integracyjne odbywały się w szkołach podstawowych w Gliniance, 

Malcanowie, Wiązownie i w Zakręcie. 

Podczas ferii zimowych z zajęć w szkołach skorzystało 78 dzieci, a w akcji wakacyjnej 

uczestniczyło łącznie 399 dzieci. W porównaniu z 2017 r. było to 32 dzieci więcej.  Gminny Ośrodek 

Kultury zapewnił w czasie ferii opiekę 50 dzieciom, a w czasie wakacji – 455. Koszt obydwu akcji  

w 2018 r. wyniósł 74 105,31 zł. 

 

5. Projekty z udziałem środków zewnętrznych 

 

Mimo ograniczeń wynikających z finansowania oświaty ze środków pochodzących z subwencji, 

samorząd gminny traktuje obszar edukacji jako jeden z kluczowych. Dlatego też pozyskiwane są środki 

zewnętrzne, głównie z programów unijnych, na rozwój oświaty. W Szkole Podstawowej  

im. C. K. Norwida w Zakręcie w 2018 r. trwała realizacja projektu „Let's Play Outdoor Games!”  

w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Projekt 

realizowany jest w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. Jego wartość to 56 972,98 zł, z czego  

w 2018 r. zrealizowano 50 666,14 zł.  

Kolejny realizowany projekt to „Akademia Talentów w Szkole Podstawowej w Malcanowie, 

gmina Wiązowna” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, 

Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu w okresie 

jego realizacji, tj. w latach 2018-2020, to 404 081,25 zł (w tym 21 240,00 zł to wkład własny rzeczowy).  

W 2018 r. wydatkowano kwotę 109 388,46 zł.  

Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany 

był w latach 2016-2018. W trakcie trwania projektu, w związku z reformą oświatową, początkowo był 

on realizowany w Gimnazjum w Gliniance, a następnie w Szkole Podstawowej w Gliniance. Planowane 

nakłady finansowe to 115 221,03 zł, z czego w 2018 r. plan wyniósł 35 445,25 zł, natomiast wydatki 

zrealizowano w wysokości 33 600,48 zł.  

Projekt „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” współfinasowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju”, Działania 10.1. „Kształcenie  
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i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna w ramach ZIT” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowany był w Oświacie 

Gminnej (obecnie Centrum Usług Wspólnych). Plan finansowy wydatków bieżących w 2018 r. wyniósł 

157 312,56 zł i został wykonany w całości. 

 

6. Nagrody i wyróżnienia 

 

Udział w konkursach o randze ogólnopolskiej czy międzynarodowej to możliwość rozwijania 

talentów młodych ludzi pod nadzorem pedagogicznym, a także sposób na budowanie relacji  

z rówieśnikami i opanowywanie tremy. W 2018 r. reprezentanci szkół i przedszkoli zdobyli szereg 

nagród lub wyróżnień: 

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie 

Wydarzenie konkursowe Osiągnięcia 

Międzynarodowy Konkurs matematyczny „Kangur” wyróżnienie 

Ogólnopolski Konkurs Czytelniczo-Literacki „LECTURA” w kategorii praca 

literacka 

I miejsce 

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego  II miejsce 

Ogólnopolskie Mistrzostwa BJJ 3 x I miejsce 

III miejsce 

Ogólnopolskie zawody UKSu w BJJ I miejsce 

Ogólnopolskie zawody w Grapplingu 3 x I miejsce 

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” wyróżnienie 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł Biały” wyróżnienie 

Ogólnopolski konkurs z języka angielskiego „Memory Master” III miejsce 

Ogólnopolskie Dyktando Szkolne wyróżnienie 
Tab. 21. Osiągnięcia uczniów reprezentujących SP Zakręt w 2018 r. 

Gminne Przedszkole w Zakręcie 

Wydarzenie konkursowe Osiągnięcia 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Najpiękniejsza dynia na Halloween” wyróżnienie 

Konkurs plastyczny organizowany przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego ,,O czyste powietrze dbamy, ze smogiem wygrywamy” 

wyróżnienie 

Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Idzie jesień” wyróżnienie 

Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Podróże Misiołanków”  I miejsce 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Plastuś” wyróżnienie 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Pejzaż zimowy" wyróżnienie 
Tab. 22. Osiągnięcia uczniów reprezentujących przedszkole w Zakręcie w 2018 r. 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance 

Wydarzenie konkursowe Osiągnięcia 

VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Wolność jest w nas - dumni ze 

swojej niepodległej” 

wyróżnienie 

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy IV i VI miejsce na 

etapie wojewódzkim 

Mazowiecki konkurs piosenki obcojęzycznej „Co nam w duszy gra?” laureat oraz  

2 wyróżnienia 
Tab. 23. Osiągnięcia uczniów reprezentujących SP Glinianka w 2018 r. 
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Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Malcanowie 

Wydarzenie konkursowe Osiągnięcia 

Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy „Lectura” wyróżnienie  

za zdobycie  

I miejsca  

w województwie 

mazowieckim 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Pocztówka do św. Mikołaja” wyróżnienie 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Pocztówka Wielkanocna” II miejsce  

i wyróżnienie 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Sto lat niepodległej” I miejsce 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „W krainie bieli” wyróżnienie 

Międzynarodowy konkurs plastyczny „Tak Cię kocham Polsko” wyróżnienia 
Tab. 24. Osiągnięcia uczniów reprezentujących SP Malcanów w 2018 r. 

Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie 

Wydarzenie konkursowe Osiągnięcia 

Ogólnopolski konkurs fotograficzny ,,Każdy przyzna, że jest piękna ma 

ojczyzna” 

III miejsce 

VI Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Twoja ulubiona opowieść biblijna” I miejsce 

Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Wolność jest w nas dumni ze swojej 

Niepodległej” 

wyróżnienie 

Tab. 25. Osiągnięcia uczniów reprezentujących przedszkole w Wiązownie w 2018 r. 

Przedszkole w Woli Duckiej 

Wydarzenie konkursowe Osiągnięcia 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Przedszkolak Mały Odkrywca” I miejsce 
Tab. 26. Osiągnięcie ucznia reprezentującego przedszkole w Woli Duckiej w 2018 r. 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie 

Wydarzenie konkursowe Osiągnięcia 

Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w warcabach klasycznych w Turcji 2 x 3 miejsce 

Mistrzostwa Polski w warcabach 64-polowych 1 miejsce 
Tab. 27. Osiągnięcia uczennicy reprezentującej SP Wiązowna w 2018 r. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że dwóch nauczycieli, zatrudnionych w gminnych przedszkolach,  

w uznaniu za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej otrzymało 

nagrody. W pierwszym przypadku była to nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a w drugim – 

Ministra Edukacji Narodowej. 

Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni gminnych placówek oświatowych są cenionymi 

ekspertami w wielu dziedzinach edukacji. Wielu z nich regularnie dokształca się, pozyskuje nową 

wiedzę i umiejętności. Dzięki temu mogą realizować programy finansowane ze środków krajowych  

i zagranicznych, a ich podopieczni zdobywają nagrody w kolejnych konkursach. 

Należy dołożyć wszelkich starań, by cała kadra oświatowa podnosiła kwalifikacje, co 

bezpośrednio przełoży się na poziom edukacji. 
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Rozdział XI 

Kultura, sport i turystyka 
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Kultura, sport i turystyka – trzy dziedziny życia społecznego, których rozwój ma wpływ na 

kształtowanie postaw kolejnych pokoleń mieszkańców – tak wobec innych osób, jak też wobec tradycji 

czy historii. W gminie Wiązowna w tych trzech zakresach ściśle współpracują instytucje publiczne  

i sektor pozarządowy. W kulturze, którą szerzą przede wszystkim dwie samorządowe jednostki, dzieje 

się coraz więcej, a to także za sprawą prężnie funkcjonującego Stowarzyszenia „Więzy”, wspierającego 

rozwój turystyki i projekty historyczne.   

Natomiast w sporcie, w związku z brakiem jednostki samorządowej, koordynującej zadania,  

a przede wszystkim zarządzającej wciąż powstającymi obiektami sportowymi, bardzo aktywne  

są organizacje pozarządowe działające na terenie gminy – kluby sportowe i uczniowskie kluby 

sportowe. Większość z nich istnieje wiele lat, rozwijając pasje i sportowe umiejętności kolejnych 

roczników dzieci i młodzieży. We wszystkich wyżej wymienionych dziedzinach współpraca jest 

finansowa oraz pozafinansowa, nakierowana przede wszystkim na wymianę wiedzy i doświadczeń, 

zasoby ludzkie czy organizacyjne.  

 

1. Kultura  

 

Zadania z zakresu upowszechniania kultury realizowane są przez dwie samorządowe instytucje 

kultury. Są to: Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, działający w obecnym kształcie od 2007 r.  oraz 

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, działająca od 1992 r., oraz jej dwie filie znajdujące się  

w Gliniance oraz w Duchnowie. 

Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie należą m.in. edukacja kulturalna  

i wychowanie przez sztukę, organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, promocyjnych  

i rekreacyjno-turystycznych. Realizacja zadań w 2018 r. opiewa na kwotę 1 200 996,37 zł. Instytucja 

stale poszerza ofertę zajęć, warsztatów oraz wydarzeń, współpracując w tym celu z placówkami 

oświatowymi i innymi instytucjami kultury – starając się, by oferta trafiała do jak najszerszego grona 

odbiorców, była atrakcyjna i możliwie różnorodna. Na organizację wydarzeń pozyskano  

w 2018 r. 30 050,00 zł.   

W celu szerzenia kultury i sztuki w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy, Gminny 

Ośrodek Kultury w Wiązownie prowadził 14 świetlic. W tabeli poniżej wskazano ich adresy (dostępne 

także na www.tuwiazowna.pl/Kultura oraz www.gok-wiazowna.pl), rodzaje zajęć prowadzonych  

w 2018 r. oraz stan obiektów.  
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Świetlice wiejskie 

Adres placówki Rodzaj prowadzonych zajęć Stan istniejących obiektów 

Wola Karczewska,  
 ul. Doliny Świdra 6  

Zajęcia usprawniające 

Zbiórki harcerskie  

Wiązowski Teatr Muzyczny   

Warsztaty świąteczne 

Budynek przestronny, stan b. dobry, 

oddany do użytku w 2014 r.   
  

Boryszew 4B   budynek murowany po 

termomodernizacji, stan b. dobry 

Duchnów,  

ul. Wspólna 157  

Zajęcia plastyczne  

Zajęcia usprawniające 

Aeroby na stepach 

Warsztaty świąteczne 

Budynek stary, murowany, duży, 

stan dostateczny  

Dziechciniec,  

ul. Majowa 42  

Zajęcia kreatywno-artystyczne dla 

dorosłych  

Zajęcia plastyczne  

Zajęcia usprawniające 

Areoby na stepach   

Warsztaty świąteczne 

Budynek stary, drewniany, 

ocieplony, mały, wymagający 

rozbudowy, stan dostateczny 

Izba Regionalna w 

Gliniance,  

ul. Napoleońska 36   

Zajęcia fotograficzne, prowadzone 

w pomieszczeniu świetlicy, 

pozostałe pomieszczenia - wystawa 

stała  

Warsztaty świąteczne 

Budynek drewniany, wymagający 

kompleksowego remontu i 

rozbudowy, zły stan techniczny 

Góraszka, ul. 

Mickiewicza 74  
   Budynek stary, mały, drewniany, 

stan dobry 

Izabela,  

ul. Postępu 23   

Rękodzieło  

Zajęcia fotograficzne  

Zajęcia rzeźbiarsko-modelatorskie  

Ćwiczenia usprawniające   

Spotkania seniorów  

Warsztaty świąteczne 

Świetlica nowa, murowana, oddana 

do użytku w 2017 r., stan b. dobry 

Kąck,  

ul. Malownicza 21   

Zajęcia plastyczne 

Warsztaty świąteczne  

Świetlica odnowiona, murowana, 

średniej wielkości, stan b. dobry 

Majdan,  

ul. Klubowa 8   

Zajęcia Klubu Młodzieżowego  

5 x w tygodniu  

Warsztaty świąteczne 

Świetlica nowa, oddana do użytku  

w 2018 r., stan b. dobry 

Radiówek 1A   Warsztaty świąteczne Świetlica stara, drewniana, mała, stan 

dobry 

Rzakta,  

ul. Wiejska 31   
  

Zajęcia plastyczne   

Zajęcia fotograficzne 

Warsztaty świąteczne 

Świetlica stara, murowana, stan zły 

Stefanówka,  

ul. Sowia 8   

   Świetlica stara drewniana, mała, stan 

b. zły 

Wola Ducka,  

ul. Słoneczna 19   

Aerobik 3 x w tygodniu  

Warsztaty świąteczne 

Świetlica nowa, w użytku od grudnia 

2018 r., stan b. dobry 

Żanęcin,  

ul. Rajska 2   
Zajęcia plastyczne   

Zajęcia usprawniające 

Warsztaty świąteczne 

Świetlica stara, drewniana, mała, stan 

dobry 

Tab. 28. Wykaz świetlic wiejskich GOK oraz zajęć realizowanych w 2018 r . 
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Każda ze świetlic ma opiekuna, zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia przez dyrektora 

GOK.  Koszt wynagrodzenia opiekunów świetlic w 2018 r. to 40 888,00 zł. Natomiast koszty 

utrzymania budynków w 2018 r., w tym zakupu energii, ogrzewania i wywozu nieczystości, to 71 270,61 

zł. Część budynków wymaga kompleksowych remontów, a w większości miejscowości nadal nie ma 

świetlic, w których mieszkańcy mogliby się spotykać na zebraniach czy zajęciach kulturalnych. 

Naprawy oraz remonty w budynkach realizowane są na bieżąco, często  

z wykorzystaniem środków w ramach funduszu sołeckiego. Największe prace w 2018 r. zrealizowano 

w obiektach w Boryszewie i Duchnowie. Za kwotę 35 497,80 zł, w tym 10 986,83 zł z funduszu 

sołeckiego Boryszewa, wykonano docieplenie budynku świetlicy wraz z robotami towarzyszącymi, 

opaskę wokół budynku z kostki brukowej oraz nowe schody wejściowe. Natomiast dzięki 35 992,78 zł 

z funduszu sołeckiego Duchnowa dostosowano 3 pomieszczenia po byłym sklepie na potrzeby świetlicy 

wiejskiej. Zakupiono dodatkowe wyposażenie meblowe, sprzęt AGD, naczynia. Część środków została 

przeznaczona na zagospodarowanie terenu.  

Do najważniejszych inwestycji w kulturze z pewnością zaliczyć można budowę świetlicy  

w Majdanie. To drugi obiekt realizowany w ramach zaplanowanej budowy sieci świetlic wiejskich na 

terenie naszej gminy. Dokumentacja projektowa dla budowy świetlicy powstała w 2016 r. Pierwsza 

świetlica została wybudowana i oddana do użytku w Izabeli w 2017 r.  W ramach zadania w Majdanie 

wykonano przebudowę przyłącza wody z wodociągu gminnego oraz nowego kablowego przyłącza 

energetycznego. Ścieki bytowe odprowadzane są do nowego zbiornika bezodpływowego, 

zlokalizowanego na terenie działki. W budynku są przewidziane następujące pomieszczenia: sala 

świetlicy (aula), pomieszczenie socjalno-kuchenne, sanitariaty i pomieszczenia gospodarcze. Źródłem 

ogrzewania są grzejniki konwekcyjne ścienne elektryczne, a ciepła woda użytkowa jest ogrzewana  

w elektrycznym ogrzewaczu wody. W celu zmniejszenia opłat za energię elektryczną wykonano 

instalację fotowoltaiczną. Wytworzona energia elektryczna jest dzięki temu wykorzystywana na 

potrzeby własne budynku. Obiekt jest przystosowany do jednoczesnego korzystania przez maksymalnie 

50-ciu użytkowników. Koszt zadania, wraz z ułożeniem nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw, 

wymianą nawierzchni i ogrodzeniem boiska, a także instalacją monitoringu i alarmu, to 631 164,29 zł. 

Z funduszu sołeckiego na 2018 r. przeznaczono 30 000,00 zł.  

Budowę świetlicy w Pęclinie ukończono w 2018 r., choć jej otwarcie odbyło się już w 2019 r. 

Nowy budynek zlokalizowano w sąsiedztwie przedszkola. Tak jak w Majdanie, w obiekcie na 90 m²  

rozlokowano przestronną salę, kuchnię i łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie świetlicy został zamontowany system alarmowy 

oraz monitoring wizyjny. Świetlica ogółem kosztowała 488 555,53 zł, z czego w 2018 r. wydatkowano 

479 805,53 zł. Refundacja poniesionych wydatków ze środków  Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2010 nastąpiła w 2019 r. w kwocie 227 480,76 zł.  
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Fot 16. Wiejska świetlica w Pęclinie. Archiwum UG 

 

W 2018 r. ruszyły prace modernizacyjne dawnego pawilonu w centrum Wiązowny. Na początku 

2017 r., po ponad rocznych negocjacjach, podpisano akt notarialny z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc 

Chłopska” w Wiązownie. Gmina przejęła budynek dawnego pawilonu bezgotówkowo, by stworzyć tam 

ośrodek kultury z prawdziwego zdarzenia i nowe Centrum Aktywności Lokalnej. Koszt 

termomodernizacji, rozbudowy budynku, przebudowy sieci i zagospodarowania terenu wynosi  

6 741 088,80 zł i został rozłożony na trzy lata. W 2018 r. wydano 710 428,37 zł, za które m.in. 

zrealizowano rozbiórki i demontaże, rozpoczęto roboty budowlane.  W 2018 r. złożono wniosek  

o dofinansowanie inwestycji zagospodarowania terenu wokół budynku dawnego pawilonu w ramach 

PROW na lata 2014-2020. Szacowany koszt inwestycji, która powstanie w ramach zadania  

pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności 

Lokalnej – Zadanie 2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej”, to ok. 1 200 000,00 zł.    

Natomiast Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna prowadzi dwie filie: w Duchnowie  

i Gliniance.  Centrala w Wiązownie, zlokalizowana w budynku remizy strażackiej, a także filie mają od 

lat problemy lokalowe. Do prawidłowej realizacji zadań czytelniczych, stojących przed biblioteką, 

niezbędna jest odrębna przestrzeń dla dzieci, młodzieży i oczywiście, odrębne miejsce wydzielone na 

czytelnie. Tworzenie tychże miejsc to perspektywa kilku najbliższych lat. Mimo tych trudności, liczba 

czytelników rośnie i w 2018 r. wyniosła 2 189, a więc o 229 osób więcej niż w roku poprzednim. Wyniki 

czytelnictwa są znakomite, gdyż w powiecie otwockim instytucja zajęła drugie miejsce w kategorii 

liczby czytelników na 100 mieszkańców. Biblioteki i jej filie łącznie wzbogaciły swe zbiory o 1497 
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woluminów za ogólną sumę 32 661,50 zł, w tym książek w postaci darów przybyło 349 woluminów  

o wartości 1 856 zł. Oprócz gromadzenia i udostępniania zbiorów, jednostka współpracuje z innymi 

instytucjami kultury i placówkami oświatowymi, proponując mieszkańcom gminy wiele wydarzeń, np. 

spotkania autorskie, warsztaty czytelnicze, przedstawienia i koncerty. Budżet jednostki został 

zrealizowany na poziomie 534 805,70 zł, pozyskano 13 300,00 zł środków zewnętrznych.  

Dyrektorzy obydwu instytucji kulturalnych związani są programami kadencyjnymi, 

wskazującymi cele i zadania na dany rok. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań  

w 2018 r. dostępne są w sprawozdaniach załączonych do zarządzenia nr 44.67.2019 Wójta Gminy 

Wiązowna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Wiązowna za 2018 r.  

W ramach realizacji programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi 

w 2018 r. w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa narodowego, 

Stowarzyszenie „Więzy” otrzymało dotację w wysokości 19 000,00 zł na zorganizowanie imprezy 

plenerowej „Zrzutowisko Pierzyna”, natomiast w formie tzw. małego grantu kwotę 5 989,00 zł na 

przygotowanie wystawy „Książę Józef i kampania 1809 roku”. Obydwa projekty zostały uznane  

za ważne dla lokalnej kultury.  

 

2. Sport  

 

W związku z brakiem instytucji sportowej na terenie gminy, samorząd zleca realizację zadań  

z zakresu sportu organizacjom pozarządowym. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, Gmina dofinansowuje realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe. W 2018 r. przekazano w tym celu 445 500,00 zł z budżetu gminy, a więc o 98 210,00 zł 

więcej w stosunku do 2017 r. Poniższa tabela zawiera informacje o organizacjach dotowanych  

z budżetu gminy Wiązowna w 2017 i 2018 r.  

 

Dotacje z budżetu Gminy Wiązowna na zadania sportowe 

Organizacja  Rok  Nazwa zadania  

2017  2018  

KS Advit Wiązowna  190 500,00  231 500,00  Prowadzenie zajęć ruchowo-aktywizacyjnych 

dla pełnoletnich mieszkańców gminy 

Wiązowna   

Organizacja kolejnych edycji imprezy biegowej 

pn. „Półmaraton Wiązowski”    

Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń  w 

dziedzinie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży  

i dla dorosłych z gminy Wiązowna oraz udział 

drużyn (1 drużyna młodzieżowa) w turniejach  

i rozgrywkach ligowych (4 drużyny 
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młodzieżowe, 1 seniorska) w różnych 

kategoriach wiekowych  

KS Glinianka  27 000,00  35 000,00  Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń  

w dziedzinie piłki nożnej dla pełnoletnich 

mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział 

drużyny w turniejach i rozgrywkach ligowych 

(1 drużyna seniorska)    

LUKS Rzakta  10 000,00  27 500,00  Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w 

dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców gminy 

Wiązowna oraz udział drużyn w turniejach  

(2 drużyny młodzieżowe) i rozgrywkach 

ligowych (1 drużyna  seniorska) w różnych 

kategoriach wiekowych  

GKTS Wiązowna  99 500,00  135 000,00  Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w 

dziedzinie tenisa stołowego dla mieszkańców 

gminy Wiązowna, udział zawodników i drużyn 

w turniejach i rozgrywkach ligowych   

UKS Zakręt  10 000,00  12 500,00  Obóz narciarsko-snowboardowy dla dzieci  

i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna  

UKS Smoki  6 290,00  12 000,00  Organizacja finałów „Czwartków 

Lekkoatletycznych” w Gliniance  

Judo Fight Club  4 000,00  4 000,00  Grand Prix Wiązowny w Judo 

Razem:  347 290,00  457 000,00    
Tab. 29. Dotacje z budżetu Gminy Wiązowna na zadania sportowe w 2017 i 2018 r. 

 

 

Do największych sukcesów sportowych w 2018 r. należy wygrana GKTS Wiązowna w II lidze 

województw Mazowsza i Warmii i Mazur oraz awans do I ligi. W całym sezonie 2017/2018 tenisiści  

z Wiązowny nie przegrali żadnego meczu w lidze ani w barażach o I ligę. Zwiększone środki na 

działalność klubu zostały przeznaczone na treningi i szkolenia, w tym szkolenia dzieci i młodzieży, 

wyjazdy oraz organizację turniejów w Szkole Podstawowej w Wiązownie, w której na stałe trenują 

zawodnicy GKTS Wiązowna.  

Wspólnie z organizacjami pozarządowymi samorząd wziął udział w Europejskim Tygodniu 

Sportu, obchodzonym we wrześniu 2018 r. Przygotowano turnieje i treningi, zachęcając do zdrowego 

trybu życia i podjęcia aktywności ruchowej.   

Sztandarową imprezą sportową na terenie gminy Wiązowna jest Półmaraton Wiązowski (PW), 

realizowany we współpracy z Klubem Sportowym Advit Wiązowna. Impreza, odbywa się na przełomie 

lutego i marca każdego roku i trwa nieprzerwanie od 1981 r., co czyni ją jedną z najstarszych imprez 

biegowych w Polsce. Podczas 38. edycji PW, 4 marca 2018 r. po raz kolejny został pobity rekord 

frekwencji: 2882 zawodników (2003 w biegu na 21km i 879 w biegu na 5km), 663 zawodników  

w biegach dziecięcych na dystansach od 300m do 1500m oraz 307 dzieci w Biegu Krasnoludków.  
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Samorząd realizuje także dwa projekty sportowe, związane z upowszechnianiem sportu. Są to 

Lokalny Animator Sportu (LAS) oraz Akademia Siatkówki. Projekt LAS polega na organizacji zajęć 

sportowych na kompleksie boisk typu Orlik w Zakręcie. Etat animatora finansowany jest przez 

samorząd oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach prowadzonych zajęć organizowane są 

turnieje i rozgrywki w różnych dyscyplinach sportowych łączące wszystkie pokolenia i integrujące 

lokalną społeczność: m.in. turnieje charytatywne, rozgrywki Wiązowskiej Ligi Siódemek oraz zajęcia 

pokazowe w Rugby Tug. W latach 2017 i 2018 nasz animator został wybrany najlepszym animatorem 

w województwie mazowieckim.  

Fot. 17. Akademia Siatkówki Łukasza Kadziewicza i Joanny Kaczor. Archiwum UG 

 

Drugim projektem jest Akademia Siatkówki, rozpoczęty właśnie w 2018 r., który prowadzony 

jest przez byłych reprezentantów Polski w siatkówce Łukasza Kadziewicza i Joannę Kaczor,  

a skierowany jest głównie do dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej. Treningi prowadzi Joanna Kaczor 

przy współpracy trenera z terenu gminy. Zajęcia początkowo prowadzone były w Szkole Podstawowej 

w Malcanowie, od października 2018 r. ze względu na lepszą współpracę zostały przeniesione do Szkoły 

Podstawowej w Gliniance. Roczny koszt prowadzenia zajęć to 24 600,00 zł oraz 4 200,00 zł na 

wynagrodzenie trenera. 

Baza sportowa na terenie gminy Wiązowna rozwija się sukcesywnie. W 2018 r. na boisku 

piłkarskim w Lipowie, na którym swoje mecze rozgrywa drużyna KS Glinianka, zostało wykonane 

niezbędne zaplecze sanitarne. W trakcie prac zamontowano nowy zbiornik na nieczystości płynne wraz 

z podłączeniem go do budynku klubowego, w którym mieszczą się szatnie dla zawodników i sędziów 

oraz natryski. Wśród obiektów sportowych należących do samorządu są:  
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1) Boiska piłkarskie w Wiązownie, Rzakcie i Lipowie;  

2) Kompleks boisk „Orlik 2012” w Zakręcie;  

3) Hala sportowa w Szkole Podstawowej w Malcanowie – oddana do użytku  w 2017 r.;  

4) Sala sportowa w Szkole Podstawowej w Gliniance – oddana do użytku w 2018 r.;  

5) Boisko wielofunkcyjne z bieżnią w Gliniance;  

6) Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Wiązownie. 

Jako ciało o charakterze konsultacyjnym do spraw sportowych została utworzona zarządzeniem 

nr 78.470.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 24 lipca 2017 r. Rada Sportu Gminy Wiązowna. Jej 

zadaniem jest przede wszystkim opiniowanie działalności gminy w zakresie sportu, inicjowanie działań 

w tej sferze oraz wnioskowanie do projektu uchwały budżetowej. Skład rady sportu został ustalony 

zarządzeniem nr 103.495.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 7 września 2017 r. i zarządzeniem  

nr 4.556.2018 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 4 stycznia 2018 r. Obecnie jej skład liczy 7 członków: 

Kamil Sitek (GKTS Wiązowna), Jacek Kardas (UKS „Judo Fight Club”), Grzegorz Grzęda (LUKS 

Rzakta), Dariusz Michalik (KS Glinianka), Jacek Skwara (Lokalny Animator Sportu), Paweł Orliński 

(KS Advit) oraz przedstawiciel urzędu Michał Białek. W 2018 r. rada sportu pracowała nad zapisami 

powstającej „Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 2018-2025”.   

 

3. Turystyka  

 

W 2018 r. przygotowano i wydano II rozszerzony „Folder Turystyczny Gminy Wiązowna”.  

W samorządowym wydawnictwie znalazło się wiele informacji dotyczących naszego regionu,  

a dołączona mapa pozwala na łatwe odnalezienie miejsc wartych zobaczenia. Powstała publikacja, 

prezentująca gminę jako miejsce atrakcyjne dla obecnych jak i przyszłych mieszkańców, turystów  

i inwestorów. Kosz folderu to 21 000,00 zł. Wydawnictwo jest prezentowane na spotkaniach  

z delegacjami z innych samorządów, piknikach oraz przekazywane jako pamiątka z pobytu w gminie.   

W 2018 r. podjęto decyzję o zaprojektowaniu łącznie 108 km nowych szlaków rowerowych na 

terenie Gminy Wiązowna we współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym 

Oddziałem w Otwocku.  W sumie szlaków jest osiem: nr 1 „Szlak centralny” – czerwony – Wiązowna 

- Glinianka (17,9 km); nr 2 „Szlak północny” – niebieski  – Zagórze - Kąck (15,65 km); nr 3 „Szlak 

Nadświdrzański” – zielony – Wiązowna - Glinianka, (22,45 km); nr 4 „Szlak partyzancki” – żółty   

– Kopki - Kąck  (7,85 km); nr 5 „Od dworu do dworu” – żółty  – dookoła Glinianki, (18,3 km);   

nr 6 „Duchnowski łącznik” – czarny – Wiązowna - Duchnów (6,35 km); nr 7 „Szlak umocnień 

Przedmościa Warszawy” – żółty – Józefów - Stara Miłosna, (18,75 km); nr 8 „Michałowski Łącznik”  

– czarny – łącznikowy Michałówek (0,8 km). Koszt opracowania to 4 673,00 zł. W grudniu 2018 r. 

odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, zakończone sukcesem. W 2019 r. przystąpiono do 

wnioskowania o środki zewnętrzne na realizację zadania.  
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W celu realizacji zadań z zakresu turystyki w 2018 r. przekazano dotację w oparciu o ustawę  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach tzw. małego grantu Związkowi 

Harcerstwa Polskiego Hufcowi w Otwocku przekazano 10 000,00 zł. Dzięki tym środkom ZHP 

prowadzi na terenie gminy 6 drużyn harcerskich, które promują m.in. wiedzę o faktach historycznych, 

pomnikach przyrody czy miejscach atrakcyjnych turystycznie, znajdujących się na terenie gminy. 

Harcerze odbywają regularne wycieczki po gminie, zapoznając się z ciekawostkami na jej temat.  

W grudniu 2018 r. przy ul. Leśnej w Wiązownie zainstalowano kolejną tablicę informacyjną, 

rozlokowywaną w ramach „Szlaku Fortyfikacji Przedmoście Warszawa 1915-1944”. Dzięki współpracy 

ze Stowarzyszeniem Pro Fortalicium postawiono już tablice informacyjne w Góraszce (za lotniskiem, 

przy tzw. czerwonej drodze), w Emowie przy ul. Sosnowej oraz w Zagórzu, gdzie znajduje się ponad 

stuletni schron. Docelowo „Szlak Przedmoście Warszawa” ma się składać z ponad 10 dużych tablic, 

skupionych przeważnie na trasie „Warszawskiej Obwodnicy Turystycznej” (czerwonego szlaku PTTK) 

oraz ścieżki dydaktycznej wokół Dąbrowieckiej Góry.  

Gmina Wiązowna współfinansowała także wydanie publikacji pt. „Brückenkopf Warschau 

1944. Odcinek południowy: Karczew, Otwock, Celestynów, Wiązowna”. Szczególną uwagę zwrócono 

w niej na rolę Wiązowny. Książka zachęca czytelników do zapoznania się z mało znanym wątkiem  

w historii gminy oraz do odwiedzenia konkretnych miejsc, które związane są z tymi działaniami.    
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Rozdział XII 

Bezpieczeństwo publiczne 
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Za bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy Wiązowna odpowiadają przede wszystkim 

Posterunek Policji w Wiązownie oraz trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: w Wiązownie, 

Gliniance i Malcanowie. W realizacji ustawowych obowiązków organizacyjnie i finansowo wspiera je 

samorząd gminny. 

 

1. Współpraca z Policją 

 

To jedno z najważniejszych zadań, realizowanych dla skutecznego przeciwdziałania 

zagrożeniom na terenie gminy Wiązowna. Uchwałą nr 147.XXXII.2016 Rady Gminy z 29 listopada 

2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie liczby etatów Posterunku Policji  

w Wiązownie gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów utrzymania dodatkowego etatu 

dzielnicowego przez okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na warunkach 

określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Wójtem Gminy Wiązowna a Komendantem 

Stołecznym Policji.  

Działanie to miało na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez szerszy dostęp 

mieszkańców do usług świadczonych przez policję. Ta – w aktualnej sytuacji organizacyjnej  

i finansowej – nie miała możliwości zwiększenia etatów dzielnicowych, co w znacznym stopniu 

przyczyniało się do utrwalania istniejącego w latach poprzednich stanu rzeczy. Korzystając z delegacji 

ustawowych, na wniosek wójta poparty przez radę gminy, Komendant Główny Policji zwiększył liczbę 

etatów w Posterunku Policji pod warunkiem pokrycia kosztów utrzymania etatu przez okres co najmniej 

pięciu lat. Koszt utrzymania etatu dzielnicowego wynosił w 2017 r. 55 868,62 zł, a w 2018 r.  

65 890,43 zł. 

Od 2017 r. samorząd gminny uczestniczy w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, 

modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania policji, a także zakupie 

niezbędnych dla niej potrzebnych towarów i usług. Dofinansowano m.in. zatrudnienie zleceniobiorcy 

wykonującego czynności administracyjno-biurowe w Posterunku Policji w Wiązownie. W 2018 r. na 

ten cel przeznaczono 40 199,04 zł. Wyremontowano także budynek Posterunku Policji, zakupiono 

rolety, biurka, pomalowano ściany.  

W 2017 r. zakupiono do bieżącej pracy policjantów sprzęt komputerowy, tj. 3 laptopy o łącznej 

wartości 9 106,26 zł, a w 2018 r. zakupiono komputer do monitoringu o wartości 4 840,00 zł. 

Współpraca z policją dotyczy także zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, 

bowiem jej przedstawiciele pracują w powołanych zespołach tematycznych. 
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Fot. 18. Posterunek Policji w Wiązownie w 2018 r. Archiwum UG 

 

Na podstawie umowy darowizny 15 maja 2018 r. przekazano Komendzie Stołecznej Policji 

nieruchomość, na której zostanie wybudowany nowy posterunek. Działka położona w centrum 

Wiązowny wyposażona jest we wszystkie media. Ma ponad 3 tys. m², a to wystarczająca wielkość,  

by wybudować tam posterunek i zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych. W przyszłości 

będzie to obiekt, który umożliwi pracę 25 policjantów, może z posterunku przekształcić się w wyższą 

formę organizacyjną, jaką jest komisariat. Lokalizacja w centrum Wiązowny pozwoli policjantom na 

szybki dojazd i do centrum handlowego, i do dróg S17 i A2. Zaplanowano także dofinansowanie  

z budżetu Gminy na budowę obiektu w kwocie 1,3 mln zł w latach 2019 i 2020. Policja zakłada, że 

nowy budynek będzie kosztował około 3,7 mln zł. Inwestycja ma się zakończyć w 2021 r. 

 

2. Ochotnicze Straże Pożarne  

 

Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych należą do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej gmina zapewnia 

gotowość bojową jednostkom OSP, w tym celu w budżecie gminy w 2018 r. zabezpieczono środki  

w wysokości 165 000,00 zł (po 55 000,00 zł na jednostkę na rok). W zakresie zapewnienia gotowości 

bojowej dofinansowano także remonty i modernizacje strażnic. OSP Malcanów otrzymała dotację  

w kwocie 10 000,00 zł, a OSP Glinianka – w kwocie 20 000,00 zł. W 2018 r. zakupiono także 2 pługi 
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do śniegu, dla OSP Malcanów i OSP Glinianka, gdyż od roku 2015 jednostki OSP odśnieżają drogi 

gminne na podstawie umów z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Wiązownie. Koszt zakupu pługów 

wyniósł 61 229,40 zł. 

W ramach wspierania OSP, samorząd wypłaca członkom ochotniczych straży pożarnych 

ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Zgodnie z uchwałą nr 4.IV.2015 

Rady Gminy Wiązowna z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Wiązowna za udział w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub samorząd, 

ekwiwalent w roku 2018 wynosił 14 zł/godz. za udział w działaniu ratowniczym i 11 zł/godz. za udział 

w szkoleniu. W 2018 r. wydatkowano na ten cel 65 480,00 zł, czyli o 14 124 zł więcej w stosunku do 

2017 r.  

Fot 19.  Przekazanie sprzętu OSP z terenu gminy. Archiwum UG 

 

W 2018 r. samorząd pozyskał z Funduszu Sprawiedliwości kwotę 25.457,85 zł, za którą został 

zakupiony sprzęt ratowniczy i techniczny dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy. Pozyskano 

m.in. pilarkę spalinową Shindaiwa 501SX/38 (2 szt.), maszt oświetleniowy PELLI RALS 9430 (2 szt.), 

nóż do pasów bezpieczeństwa Res-Q-Rench (3 szt.), plandekę wielofunkcyjną do rozłożenia na ziemi 

narzędzi (3 szt.), parawan ochronny GT 030 181, zestaw osłon ostrych krawędzi (2 szt.), zestaw 

ratownictwa medycznego PSP R-1 z szynami i deską ortopedyczną SB-5A (1 szt.), detektor prądu 

przemiennego Leader Volt AC (1 szt.), bosak dielektryczny NULPA 305 cm z uchwytem typu D  

(1 szt.). Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się 15 listopada 2018 r., w sali konferencyjnej Urzędu 
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Gminy Wiązowna. Sprzęt został przekazany przez wójta na ręce przedstawicieli zarządów 

poszczególnych jednostek OSP. 

 

3. Oświetlenie uliczne 

 

Aby poprawiać bezpieczeństwo osób i mienia realizowane są zadania w zakresie oświetlenia 

ulicznego. Nowe oświetlenie usprawnia ruch pieszych, rowerzystów i pojazdów samochodowych oraz 

podnosi komfort korzystającym z ulic i dróg mieszkańcom.  Kolejne energooszczędne lampy i źródła 

światła w nowoczesnej technologii LED wg parametrów opraw wynikających z projektów, o wysokiej 

sprawności i trwałości użytkowej (100 tys. godzin świecenia) ograniczają także koszty eksploatacji  

w granicach ok. 15% w stosunku do lamp sodowych. Nowe oświetlenie wykonano w sumie na długości 

ok. 6,0 km dróg, montując 140 szt.  lamp oświetleniowych w 18 lokalizacjach. Wykonano również 

dokumentacje projektowe dla 8 lokalizacji na 137 szt. lamp oświetleniowych i na 5,95 km dróg, na 

podstawie których będzie można realizować w przyszłych latach oświetlenie uliczne. Koszty realizacji 

oświetlenia ulicznego pokrywane były ze środków własnych gminy, w tym też z funduszu sołeckiego 

poszczególnych miejscowości. Środki pochodziły również  – w ramach podjętych 4 inicjatyw lokalnych 

– z wpłat zadeklarowanych i wniesionych przez mieszkańców, z udziałem środków gminy 

przeznaczonych w budżecie jako rezerwa na inicjatywy lokalne. Ogółem na budowę i projekty 

oświetlenia ulicznego wydano 616 135,46 zł. 

 

Wykonane oświetlenie w 2018 r. 

Lp Nazwa zadania inwestycyjnego/lokalizacja Liczba 

zamonto-

wanych 

lamp (szt.) 

Długość  

oświetlonch 

dróg (mb.) 

                        

Koszt (zł) 

1. Budowa oświetlenia ulicznego drogi 

powiatowej nr 2706W (B) w Gliniance ul. 

Wawrzyniecka 

12 654 34 071,00 

2. Budowa oświetlenia drogi w Michałówku (B) 8 339 29 041,00 

3. Budowa oświetlenia ulicznego w Malcanowie, 

ul. Żwirowa (B) i cz. ul. Podleśnej (B) 

19 880 49 852,51 

4. Budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownie, 

ul. Duchnowska (B) 

13 500 38 373,00 

5. Budowa oświetlenia ul. Projektowanej i 

Spokojnej w Wiązownie Kościelnej (B) 

12 488 52 564,05 

6. Budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownie, 

ul. Bażantowa i Tymotki (B) 

10 470 20 479,50 

7. Budowa oświetlenia ulicznego w Rudce, ul. 

Jodłowa (B) 

6 270 17 712,00 

8. Budowa oświetlenia ulicznego w Woli 

Duckiej, ul. Działkowa (B) 

10 500 29 587,65 

9. Oświetlenie drogi powiatowej nr 2709 na 

dwóch odcinkach Lipowo-Malcanów i 

Lipowo-Glinianka (P+B) 

26 1046 134 000,00 
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10. Budowa oświetlenia ul. Letniej w Malcanowie 

(P+B) 

4 169 24 200,00 

11. Budowa oświetlenia ul. Rzeki w Woli 

Karczewskiej (P+B) 

3 133 19 700,00 

12. Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej i 

Niezapominajki w Wiązownie (P+B) 

2 66 8 610,00 

13. Budowa oświetlenia parku na Osiedlu 

Radiówek (P+B) 

11 312 46 480,00 

14. Budowa oświetlenia ulicznego w Zakręcie, ul. 

Dębowa (P+B) 

3 150 9 840,00 

15. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sadowej 

w Wiązownie (P+B) 

1 44 9 204,09 

16. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konwalii w 

Wiązownie (P)  

7 250 4 273,04 

17. Budowa oświetlenia na drodze powiatowej nr 

2709W w kierunku Dobrzyńca od 

skrzyżowania ul. Szlacheckiej z ul. Bażantów i 

Młynarskiej w Bolesławowie (P) 

19 722 13 029,89 

18. Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy 

ul. Malowniczej w Kącku (P) 

28 1260 23 222,78 

19. Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu 

Kwiatowa w Wiązownie (P) 

16 371 19 932,12 

20. Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2712W 

pomiędzy   Wolą Karczewską a Wolą Ducką - 

ul. Leszczyny i ul. Słoneczna (P) 

25 1130 9 992,28 

21. Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Woli 

Duckiej (P) 

6 300 5 888,20 

22. Budowa oświetlenia ul. Kaliny w Czarnówce 

(P) 

9 490 6 418,35 

23. Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 

2710W ul. Mostów w Woli Duckiej i Woli 

Karczewskiej (P) 

27 1427 9 664,00 

 Razem budowa (B – budowa i P+B – projekt 

+ budowa)  

Razem projekty (P - projekt)                                                   

 140 szt.   

  

137 szt.                           

6021 mb.  

 

5950 mb. 

523 714,80 

 

92 420,66 
Tab. 30. Oświetlenie uliczne w 2018 r. 

4. Bezpieczne drogi 

 

By poprawić bezpieczeństwo pieszych na drogach, każdego roku powstają nowe elementy 

przejść, które podnoszą bezpieczeństwo osób poruszających się ruchliwymi ulicami. W 2018 r. przy 

świetlicy wiejskiej w Góraszce wykonano przejście dla pieszych, odcinki chodnika po obu stronach 

przejścia, a także poszerzono istniejącą jezdnię wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym. 

Ustawiono także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. doświetlenia przejścia dla pieszych 

wraz z radarowym pomiarem prędkości. Całkowity koszt tego zadania to 112 324,85 zł.   

W ramach budowy ul. Jana Pawła II w Zakręcie powstało skrzyżowanie wyniesione na łączeniu 

ul. Jana Pawła II z ul. Ks. Iwaniuka. Jest to pierwsze wyniesione skrzyżowanie na drodze na terenie 

gminy. Celem jego budowy było uspokojenie ruchu, a więc wymuszenie na kierowcach ograniczenia 
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prędkości ruchu oraz ustępowania pieszym. Koszt całej inwestycji wraz z wyniesionym skrzyżowaniem 

to 666 218,69 zł.  

 

Fot 20. Oświetlenie w Zakręcie. Archiwum UG 

 

Za kwotę 89 077,98 zł. wybudowano oświetlenie dwóch przejść dla pieszych i miejsc przejazdu 

rowerów na drodze wojewódzkiej 721 w Emowie. Rowerzyści korzystający ze ścieżki zgłaszali, że 

przejazdy w tych miejscach mogą być niebezpieczne. Dlatego postanowiono, że oprócz oświetlenia tych 

miejsc, ustawione zostaną także słupy kompozytowe (żółto-czarne) z taśmą ledową na fundamentach. 

 

5. Monitoring gminny 

 

Samorząd gminny korzysta z monitoringu wizyjnego, by dbać o bezpieczeństwo mieszkańców 

i ograniczać zachowania zabronione, wybryki chuligańskie oraz inne zachowania niepożądane 

zagrażające zdrowiu i życiu użytkowników terenów, wyjaśniać sytuacje konfliktowe, ustalić sprawców 

czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże, napaść na osoby trzecie itp.), wyeliminować akty 

wandalizmu. W ten sposób sprawowany jest nadzór oraz kontrola przez właściciela i zarządcę terenów. 

System monitoringu wizyjnego funkcjonuje na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna  

nr 7.559.2018 z 10 maja 2018 r. Za kwotę 7 112,49 zł w 2018 r. zakupiono 2 dodatkowe, obrotowe 

kamery. W sumie 11 kamer jest zainstalowanych na latarniach Gminnego Parku Centrum (9 szt.) i przed 

parkiem (2 szt.). Kamery obejmują swym zasięgiem cały teren Gminnego Parku Centrum w Wiązownie 
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przy ul. Lubelskiej i parking przed parkiem. W związku z incydentami niszczenia wystawy plenerowej 

i roślinności na Skwerze gen. Grota - Roweckiego, kamera jest także zainstalowana na budynku Urzędu 

Gminy Wiązowna (ściana południowa). Skierowana jest na wjazd od ul. Lubelskiej od strony 

wschodniej i na parking przed urzędem /możliwość obrotu 360°/ oraz obejmuje cały plac pomiędzy  

ul. Lubelską a bramą do Gminnej Spółdzielni „SCH”. 1 kamera na słupie elektrycznym przed 

pawilonem handlowym w Wiązownie przy ul. Lubelskiej (od strony wjazdu) skierowana jest na front 

pawilonu handlowego. Rejestrator ww. monitoringu znajduje się w budynku urzędu i obsługiwany jest 

przez Wydział Administracyjny. 

  

6. Działania prewencyjne 

 

Co roku organizowana jest kampania informacyjna dotycząca konieczności noszenia elementów 

odblaskowych. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego nowi uczniowie i przedszkolaki otrzymują 

kolorowe odblaski z logo Gminy Wiązowna, dzięki którym są widoczni po zmroku. Do noszenia 

elementów odblaskowych przekonywani są też dorośli – podczas otwartych sobót w urzędzie, pikników 

czy gminnych wydarzeń plenerowych rozdawane są opaski odblaskowe, breloki i kamizelki. W prasie  

i na stronie internetowej regularnie pojawiają się informacje o znaczeniu odblasku dla bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego.  

W 2018 r. w mediach gminnych pojawiały się także informacje o przeciwdziałaniu 

podtopieniom za pośrednictwem spółek wodnych, unikaniu naciągaczy i złodziei, radzeniu sobie  

w czasie wypadków samochodowych. Wspierano promocję Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, 

służącej mieszkańcom do przekazywania policji informacji o miejscach i zdarzeniach, które mają wpływ 

na poczucie bezpieczeństwa.  
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Rozdział XIII 

Transport publiczny 
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Komunikacja autobusowa z Warszawą to jedna z najważniejszych i najpilniejszych potrzeb 

mieszkańców gminy Wiązowna. Jednak doprowadzenie linii autobusowych do każdej miejscowości, 

większego skupiska zabudowań czy choćby obiektów użyteczności publicznej, to trudne wyzwanie  

ze względu na specyficzne położenie i obszar, jaki zajmuje samorząd. Dlatego w ostatnich latach starano 

się o przedłużenie tras czy zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów, ale to Zarząd Transportu 

Miejskiego – partner w realizacji zadania – szacuje koszt takich kursów, a potem większą część tych 

kosztów przenosi na gminę. Jednocześnie analizowany jest ruch na wydłużonych trasach.  

Począwszy od 2004 r. na terenie gminy Wiązowna funkcjonuje autobusowy transport publiczny, 

realizowany we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa – Zarządem Transportu Miejskiego  

w Warszawie. Na jego utrzymanie w 2018 r. wydano 1 643 628 zł w ramach umowy na zadanie „Usługa 

transportowa liniami 720, 722, 730 na terenie gminy Wiązowna”. Z tych środków utrzymywane są trzy 

linie miejskie: 720 na trasie: Warszawa - Wiązowna - Rzakta; 722 na trasie: Warszawa - Wiązowna - 

Radiówek; 730 na trasie: Warszawa - Wiązowna - Duchnów.  

Na dwie linie dojazdowe – L20 na trasie: Rzakta - Wola Karczewska – Otwock i L22 na trasie: 

Wiązowna - Radiówek – Otwock – wydano na zadanie „Usługa transportowa liniami L20 i L22”  

w 2018 r. 499 652,25 zł na podstawie umowy czterostronnej podpisanej przez: Gminę Wiązowna, 

Miasto Otwock, Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie i PKS 

Polonus S.A. w Warszawie.   

 

Fot. 21. Autobus „Polonus” (L20) na przystanku w Woli Karczewskiej. Archiwum UG 
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W październiku 2018 r.  uruchomiono linię L48 na trasie: Michałówek - Zakręt - Sulejówek. 

Koszt przygotowania oraz utrzymania linii w 2018 r. wyniósł 60 000 zł. Umowa została podpisana  

z Miastem Sulejówek jako porozumienie międzygminne. W dni powszednie linia obsługiwana jest przez 

19 kursów w godzinach 04:00 - 22:00.    

Samorząd zarządza infrastrukturą niezbędną do wykonywania przewozów autobusowych.  

W 2018 r. za kwotę 311 000,00 złotych wybudowano 8 peronów autobusowych (Zakręt, ul. Szkolna  

– 3 szt., Izabela, ul. Postępu – 4 szt., Dziechciniec, ul. Dworska – 1 szt.) oraz pętlę autobusową  

w Michałówku. Zamontowano 6 wiat przystankowych typu „EOS” (Zakręt, ul. Szkolna – 2 szt., Izabela, 

ul. Postępu – 2 szt., Michałówek, ul. Tajemnicza (pętla) - 1 szt., Glinianka, ul. Wrzosowa – 1 szt.) oraz 

1 wiatę przystankową typu „EOS-S” (Wiązowna, ul. Kościelna). Ponadto wykonano dokumentację 

projektową budowy peronów autobusowych w Zakręcie, Izabeli, Woli Duckiej, Woli Karczewskiej  

i Dziechcińcu oraz pętli w Michałówku. W sumie na dzień 31.12.2018 r. na terenie gminy znajdowały 

się 82 przystanki (łącznie z pętlami autobusowymi).  

 

 

Fot. 22. Wiata przystankowa w Wiązownie na ul. Kościelnej. Archiwum UG 

 

W gminie Wiązowna na 30 miejscowości (sołectwa i osiedla), aż przez 22 przebiega trasa 

przynajmniej jednej linii autobusowej. 
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Długość linii autobusowych w granicach gminy (w przybliżeniu do 100 m) 

Linia  2017 r. 2018 r. 

720 24,5 km 24,5 km 

722 11,5 km 11,5 km 

730 14,8 km 14,8 km 

L20 8,9 km 8,9 km 

L22 4,5 km 4,5 km 

L48 0,0 km 3,3 km 
Tab. 31. Długość linii autobusowych w granicach gminy (w przybliżeniu do 100 m) 

 

W 2018 r. mieszkańcy zwracali się w sprawach dotyczących komunikacji z następującymi 

wnioskami: 

1) Uruchomienie połączenia przez miejscowość Wola Ducka; 

2) Uruchomienie połączenia przez miejscowość Kąck; 

3) Uruchomienie połączenia przez miejscowości Michałówek, Izabela i Zakręt; 

4) Zmiana godzin porannych kursów na linii L20, w związku z dużym potokiem pasażerów; 

5) Uruchomienie komunikacji publicznej do stacji kolejowej w Józefowie. 

Dzięki podjętym działaniom w 2018 r. uruchomiono linię L48, która kursuje na trasie Michałówek -

Sulejówek przez Izabelę i Zakręt. Rozkład jazdy linii L20 został dostosowany do potrzeb mieszkańców 

poprzez dołożenie dodatkowego autobusu, który obsługuje 6 kursów w godzinach porannego  

i popołudniowego szczytu. Wnioski o uruchomienie połączeń w miejscowościach Wola Ducka i Kąck 

planowane są do realizacji kolejno w latach 2019 i 2020.   

 Od 2011 r. Gmina Wiązowna partycypuje w kosztach zadania „Wspólny Bilet ZTM - KM - 

WKD”, czyli w specjalnej ofercie taryfowej, w ramach której posiadacze wybranych biletów mogą 

podróżować pociągami podmiejskimi na terenie Warszawy i ościennych gmin. W zadaniu – na 

podstawie porozumienia – w 2018 r.  udział finansowy zadeklarowały: 

1) Gmina Wiązowna – 100 000,00 zł; 

2) Miasto Otwock – 3 057 456,00 zł; 

3) Miasto Józefów – 1 528 728,00 zł; 

4) Miasto i Gmina Karczew – 70 000,00 zł; 

5) Gmina Celestynów – 55 000,00 zł; 

6) Powiat Otwocki – 250 000,00 zł; 

7) Gmina Sobienie-Jeziory – 50 000,00 zł. 

W związku z oczekiwaniami dotyczącymi wyższego poziomu partycypacji w kosztach utrzymania 

zadania przez gminy wiejskie, należy podnieść koszty dopłaty począwszy od 2020 r. 

Od sierpnia 2018 r. samorząd przystąpił do programu „Warszawa+”, polegającego na 

dofinansowaniu biletów miesięcznych i kwartalnych dla mieszkańców gminy Wiązowna. W okresie 

sierpień-grudzień 2018 r. wydanych zostało 759 Kart Mieszkańca Gminy Wiązowna uprawniających 

do tańszych zakupów biletów miesięcznych i kwartalnych w ofercie ZTM Warszawa. Karty drukowane 
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są w Wydziale Spraw Społecznych, a zdjęcia do kart wykonywane bezpłatnie. Na dofinansowanie 

biletów miesięcznych i kwartalnych dla mieszkańców gminy Wiązowna, we wspomnianym okresie 

przeznaczono 70 310,00 zł. Na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania wydano 12 056,67 zł. 

 

Fot 23. Karta Mieszkańca Gminy Wiązowna. Archiwum UG 

 

Od kilku lat trwają prace nad nowelizacją obowiązującej od 2010 r. ustawy o transporcie 

zbiorowym (Dz. U. 2019 r. poz. 730). Na początku marca br. pojawił się 10 projekt nowelizacji, który 

– tak jak poprzednie propozycje – wzbudził duży niepokój samorządów i związków samorządowych. 

Podstawowym celem procedowanych zmian ma być zapewnienie transportu zbiorowego także tam, 

gdzie dotychczas istniejące linie były nierentowne, a przewoźnicy nie byli zainteresowani ich obsługą. 

Poza tym samorządy miałyby możliwość zawierania porozumień na organizację i zarządzanie 

transportem publicznym. 

W listopadzie 2015 r. Zarząd Powiatu Otwockiego skierował do konsultacji społecznych projekt 

„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Otwockiego do  

2025 r.” (Plan Transportowy), w którym zawarto informacje o sposobie organizacji i finansowania 

przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu, w tym gminy Wiązowna. Do dnia 

przedłożenia niniejszego raportu nie został on zaakceptowany przez radę powiatu.  

Mając powyższe na uwadze, należy zaplanować przygotowanie planu transportowego dla terenu 

gminy Wiązowna, dzięki któremu będzie możliwe zorganizowanie nowych linii autobusowych  

i ewentualną optymalizację tras tych już istniejących. 
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Rozdział XIV 

Inne ważne zadania 
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1. Zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna 
 

Zarządzenia są prawną formą działalności organu wykonawczego gminy. Wydawane są w celu 

realizacji powierzonych mu kompetencji wynikających z ustawy o samorządzie gminnym lub innych 

ustaw zarówno w przypadkach, gdy wskazano w przepisach konieczność uregulowania określonych 

spraw w drodze zarządzenia, jak i w sytuacjach, gdy nie określono prawnej formy działania wójta.  

W 2018 r. zostało wydanych 180 zarządzeń, o 20 więcej w stosunku do 2017 r. Zarządzenia zostały 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna, a były przygotowywane przez 

pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Wiązowna oraz zatwierdzane: merytorycznie 

przez naczelników wydziałów lub dyrektorów jednostek, pod względem prawnym przez kancelarię 

prawną, obsługującą gminną administrację. Wszystkie zarządzenia, podobnie jak uchwały, wymagają 

parafy Sekretarza Gminy Wiązowna. 

Rejestr zarządzeń prowadzi Wydział Spraw Społecznych, raz w tygodniu przesyłając 

informację o wydanych aktach do wszystkich pracowników Urzędu Gminy Wiązowna oraz dyrektorów 

jednostek. Dzięki takiemu działaniu obieg informacji jest szybki i prosty, a także niemal bezkosztowy. 

 

2. Skargi, wnioski i petycje 

 

Do wójta i rady gminy w 2018 r. wpłynęły łącznie trzy skargi (nie złożono wniosków)  

w rozumieniu przepisów działu VIII Kodeksu postepowania administracyjnego. Zgodnie  

z przywołanym przepisem przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte 

wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności 

lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Natomiast 

przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia 

praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego 

zaspokajania potrzeb ludności. 

Skargi zostały zarejestrowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków. Dwie skargi (na 

pracowników urzędu) zostały załatwione we własnym zakresie. W toku postępowania skargowego 

uznano je za niezasadne. Jedną skargę (na dyrektora jednostki organizacyjnej) według właściwości 

przekazano do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Do samorządowych jednostek organizacyjnych 

gminy nie wpłynęły skargi i wnioski.  

Począwszy od września 2015 r., na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, istnieje 

możliwość kierowania do władz samorządowych także petycji. To pisma przedstawiające żądania,  

np. zmian przepisów prawa, zmian organizacyjnych czy innych działań mających wpływ na wnoszący 

petycję podmiot, życie zbiorowe lub na wartości wymagające szczególnej ochrony w imię dobra 

wspólnego. W 2018 r., podobnie jak rok wcześniej, wpłynęły 4 petycje. 
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Petycje 2018 r. 

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji 

1. Petycja o sporządzenie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu 

geodezyjnego nr 14 – Lipowo 

Zgodnie z wnioskiem przystąpiono do 

sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Glinianka 

Lipowo - Armii Krajowej, Wierzbowa 

2. Petycja o utworzenie oddziału 

przedszkolnego w Gliniance 

Zapewnione zostały miejsca w placówkach 

publicznych dla wszystkich dzieci w wieku  

3-5 lat od 1 września 2018 r. 

3. Petycja o przeprowadzenie analizy i 

rozważenia instalacji na budynkach 

użytkowanych przez urząd systemów 

fotowoltaicznych 

Przeprowadzono analizę i umieszczono 

instalacje systemów fotowoltaicznych na 

budynkach użytkowanych przez gminę, przez co 

wywiązano się z zapisów art. 6 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. 

4. Petycja o dokonanie analizy możliwości 

wdrożenia w JST - procedur związanych z 

pełnym użytkowaniem środków 

komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Dokonano analizy możliwości wdrożenia w JST 

procedur związanych z pełnym użytkowaniem 

środków komunikacji elektronicznej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Tab. 32. Wykaz petycji złożonych do władz samorządowych w 2018 r. 

 

3. E-administracja i informatyzacja 
 

W celu ułatwienia klientom załatwiania spraw w gminnej administracji publicznej, 

wprowadzane są nowe usługi. Każda gminna jednostka ma profil na ePUAP, czyli na ogólnopolskiej 

platformie teleinformatycznej, służącej do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami 

administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji 

pomiędzy jednostkami administracji publicznej, dzięki czemu usprawniono i zoptymalizowano 

załatwianie spraw wewnątrz administracji gminnej. Jednostki: Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych korzystają także z elektronicznego 

zarządzania dokumentacją, które zostało wprowadzone w 2006 r.  

Obecnie praca przebiega w trzecim systemie teleinformatycznym do elektronicznego 

zarządzania dokumentacją, umożliwiającym wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, 

dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów 

elektronicznych. Program został zakupiony w ramach projektu wpisanego do Indykatywnego Wykazu 

Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013, zw. „Projektem BW”. System jest zintegrowany z ePUAP.  

Każda z jednostek gminnych posiada Biuletyn Informacji Publicznej, czyli ujednolicony system 

stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Dzięki 

stałemu monitoringowi aktualności zawartości oraz prowadzonej polityce otwartości w dostępie do 

informacji, zainteresowane osoby mogą szybko uzyskać dostęp do żądanych informacji. 
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W Urzędzie Gminy Wiązowna stosowane są rozwiązania optymalizujące pracę i prowadzenie 

spraw. Aby zapewnić wysoką jakość usług utrzymywane i rozwijane są programy, systemy, aplikacje 

sieciowe oraz sprzęt. Jego zdecydowana większość jest nowa. Dwa najstarsze komputery zostały 

zakupione w 2011 i 2013 r. Pozostałe jednostki od 2015 r. były sukcesywnie wymieniane na nowe. 

Dzięki temu serwery są w stanie obsłużyć większą liczbę operacji w krótszym czasie, ponadto mają 

zapas mocy na wypadek dodania kolejnych usług lub baz danych. Można zauważyć również szybsze 

działanie programów codziennego użytku. Dodatkowo modernizacja sprzętu wpłynęła pozytywnie na 

bezpieczeństwo danych. Wszystkie urządzenia mają pełne wsparcie producenta, dostają na bieżąco 

aktualizacje oprogramowania, które naprawiają znalezione luki. 

 

Fot 24. Terminal płatniczy w BOM. Archiwum UG 

 

W 2018 r. na komputery, drukarki, sprzęt sieciowy i programy wydano 52 406,44 zł. Mimo tego nie 

udało się dotychczas zapobiec dwom zagrożeniom. Sprzęt serwerowy również został w ostatnich latach 

wymieniony na nowy, ale pilnego remontu i powiększenia wymaga serwerownia. Z uwagi na 

bezpieczeństwo sprzętu i danych, a także możliwość realizacji kolejnych projektów elektronicznych, 

konieczne są prace w serwerowni. Drugim problemem jest obecnie funkcjonująca sieć telefoniczna, 

która w urzędzie obejmuje każdego pracownika – każdy z pracowników urzędu używa numeru 

wewnętrznego, co sprzyja szybkiemu i bezkolizyjnemu załatwianiu spraw przez telefon. Konieczna  

jest jednak modernizacja centrali telefonicznej, gdyż posiadany sprzęt nie jest wspierany przez 
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producenta i może sprawiać problemy z kompatybilnością. Obydwa zagrożenia wymagają 

przeprowadzenia poważnych inwestycji. 

Jako jeden z pierwszych (marzec 2017 r.), Urząd Gminy Wiązowna udostępnił swoim klientom 

możliwość realizacji płatności za pośrednictwem karty lub telefonu, dzięki udziałowi w programie 

upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej z wykorzystaniem 

terminali POS (KIR). Rozbudowanie infrastruktury płatniczej i sieci akceptacji kart zdecydowanie 

zyskało popularność dla płatności elektronicznych i ograniczyło płatności gotówkowe. W 2017 r.  

z usługi skorzystało 1488 osób, a w 2018 r. – już 2187. Kolejny wzrost prognozuje się w 2019 r.  

Najważniejszą z wprowadzonych w 2018 r. usług jest możliwość rejestracji i transmisji obrad 

sesji rady. Uruchomienie produkcyjne systemu eSesja nastąpiło 29 maja 2018 r. System umożliwia m.in. 

dostęp pracowników obsługujących radę do systemu oraz przeprowadzanie posiedzeń, a także wymianę 

dokumentów pomiędzy radnymi a obsługą, przeprowadzanie głosowań przy użyciu sprzętu 

elektronicznego, zarządzanie dyskusją w trakcie trwania posiedzeń oraz rejestrację dźwięku. Aby 

zapewnić kompleksową obsługę rady zakupiono tablety (20 szt.) wraz z etui i ładowarkami, kamerę, 

mikrofony bezprzewodowe z akumulatorami oraz zestaw komputerowy.  

Dzięki wprowadzeniu elektronicznego zarządzania pracami rady, mieszkańcom gminy 

zaproponowano kolejną e-usługę, czyli portal internetowy, zawierający kompletne informacje o pracach 

organu stanowiącego. Poza kalendarium aktualnych oraz archiwalnych posiedzeń rady, można tam 

znaleźć dokumenty, nad którymi pracują radni. Portal udostępnia również wyniki wszystkich głosowań 

oraz możliwość słuchania lub oglądania transmisji z posiedzeń rady. 

W 2018 r. realizowano także wieloletni projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na 

terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (Priorytet 

8 Społeczeństwo Innowacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki; działanie  

8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion). Pierwsze umowy z osobami fizycznymi 

podpisane zostały w listopadzie 2012 r. Obecnie zadanie obejmuje utrzymanie 100 łącz internetowych 

dla wybranych mieszkańców gminy i jednego punktu dostępowego w filii biblioteki w Gliniance. 

Ponadto w użytkowaniu jest 105 komputerów – u osób fizycznych 100 szt. i 5 szt. w filii biblioteki. 

Całkowita wartość projektu wynosi 2 984 140,00 zł, w tym dla Gminy Wiązowna 673 018,38 zł – 

dotacja 100%. W 2018 r. koszty wyniosły 84 864,24 zł. 

W Urzędzie Gminy Wiązowna działają – oprócz systemu podatkowego – dwa niezależne 

systemy powiadamiania mieszkańców. Pierwszy z nich to ten ogólnogminny, utworzony w 2018 r., 

drugi obsługiwany jest przez Wydział Środowiska i Nieruchomości w związku z gospodarowaniem 

odpadami, działający od 2013 r. Powodem funkcjonowania dwóch oddzielnych systemów jest kwestia 

przetwarzania danych osobowych. Każdy z nich robi to w innym celu. W ramach pierwszego systemu, 

obsługiwanego przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna, wysłano od lipca 2018 r. 
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45 treści wiadomości do 1798 odbiorców. Były to informacje i komunikaty o awariach, utrudnieniach 

oraz wszelkiego rodzaju wydarzeniach. Koszt jego uruchomienia i utrzymania to 12 056,67 zł. 

Wypełniając deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami, każdy z właścicieli 

nieruchomości podaje numer telefonu oraz adres e-mail. Jeśli wyrazi zgodę, może otrzymywać 

informacje o tym, kiedy nastąpi odbiór śmieci z posesji. W bazie jest 3436 numerów, na które  

w 2018 r. wysłano 1134 wiadomości sms. Koszt utrzymania tego systemu wyniósł 2 214,00 zł. 

 

4. Konsultacje społeczne 

 

Konsultacje społeczne są szczególnym sposobem partycypacji społecznej. Zasady i tryb działań 

w tym zakresie wskazane zostały w uchwale nr 94.XIV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 sierpnia 

2015 r.  W 2018 r. przeprowadzono 9 konsultacji społecznych. Konsultacje zostały przeprowadzone  

w zróżnicowanych formach: metodą elektroniczną poprzez stronę www.tuwiazowna.pl, wypełnienie 

formularza konsultacyjnego,  na otwartych spotkaniach i zebraniach z mieszkańcami. W wyniku 

przeprowadzonych konsultacji wpłynęło 16 wniosków, z czego 10 uznano za zasadne, a także zgłoszono 

2 opinie i uzyskano 28 opinii tzw. milczących.  

 

Konsultacje społeczne w 2018 r. 

Lp. Temat konsultacji 

1. Konsultacje społeczne 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 

2. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Ochrony i Promocji 

Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 2018-2025 

3. Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wiązowna  

na lata 2018-2022 

4. Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. uchwalenia Strategii Polityki Senioralnej Gminy 

Wiązowna na lata 2018-2025 

5. Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. „Programu współpracy Gminy Wiązowna  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2019 r. 

6. Konsultacje społeczne projektów uchwał ws.  zasad usytuowania miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiązowna 

7. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

8. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale nr 55.LIII.2014 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

9. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2019 
Tab. 33. Wykaz ogłoszonych konsultacji społecznych w 2018 r. 
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Na początku 2018 r. przeprowadzono także pilotażowe konsultacje społeczne do sporządzanego 

projektu planu zagospodarowania przestrzennego. Konsultacje dotyczyły części projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna  

w zakresie, w jakim ten obejmował działkę 389 w Duchnowie. Proces konsultacji obejmował spotkanie 

otwarte, warsztaty konsultacyjne oraz spotkanie podsumowujące. W ramach konsultacji wykorzystano 

również narzędzie internetowe. Wszystkie spotkania odbyły się na terenie objętym sporządzanym 

planem miejscowym, w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Duchnowie przy ulicy Wspólnej 157. 

Spotkania poprzedzone były szeroką akcją informacyjną, poprzez umieszczenie zaproszenia w prasie 

lokalnej, ogłoszeń na stronie internetowej gminy, w biuletynie informacji publicznej, na tablicy 

ogłoszeń w urzędzie gminy, jak również na tablicach znajdujących się w miejscowości Duchnów. 

Mieszkańcy informowani byli również poprzez sołtysa. 

 

5. Współpraca z przedsiębiorcami 

 

Na dzień 31.12.2018 r. na terenie gminy działało 1311 firm oraz 156 spółek. W ramach  

współpracy z przedsiębiorcami w 2018 r. odbyło się IX Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna. Forum 

Gospodarcze Gminy Wiązowna powstało w 2015 r., by wspierać działające na terenie gminy podmioty 

gospodarcze. Na spotkaniu, które odbyło się w październiku 2018 r. w Hotelu Brant w Majdanie, 

przedstawiono założenia największych inwestycji drogowych w historii Gminy Wiązowna, tj. budowę 

S-17 i A2, a także możliwości współpracy polsko-amerykańskiej. Zaproszony na forum przedstawiciel 

Parku Naukowo-Technologicznego „Świerk” w Otwocku zaprezentował możliwości, jakie daje 

współpraca ośrodka z sektorem gospodarczym, a także propozycje konkursów o dotacje, kierowanych 

do przedsiębiorców. W spotkaniu wzięło udział 120 osób.   

„Złote Wiązy” to doroczny konkurs skierowany do firm, które notują sukcesy na rynku, cechuje 

je przedsiębiorczość, działalność społeczna, a także posiadają ciekawą ofertę oraz rzetelnie wywiązują 

się ze swoich zobowiązań. Stając się liderami gospodarczymi naszego regionu promują jednocześnie 

powiat i gminę. Konkurs jest również adresowany do przedstawicieli administracji państwowej  

i samorządowej, instytucji specjalizujących się w działaniach wspierających przedsiębiorczość  

i innowacyjność sektora gospodarczego oraz stowarzyszeń, fundacji i grup osób, które prowadzą 

działalność w celach społecznych.   

Do konkursu, ogłaszanego od 2015 r., przystępują podmioty gospodarcze i społeczne, zgodnie 

z zarządzeniem nr 64.76.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2015 r. w tej sprawie  

(z późn.zm.). Nagrody w konkursie w 2018 r. przyznawane były w sześciu kategoriach. „Złoty Wiąz”  

w kategorii „Mała Firma roku” za działalność, która pozytywnie wpływa na rozwój gminy oraz wzrost 

konkurencyjności na rynku, otrzymała firma RENMET AKCESORIA DACHOWE Piotr Łapiński,  

w kategorii „Pracodawca roku” za działania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji 
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lokalnego rynku pracy wręczono statuetkę firmie ATS DISPLAY Sp. z o.o. W kategorii „Nestor 

biznesu” – „Złoty Wiąz” trafił do HOTELU RELAKS Stanisław Niziołek, a w kategorii „Innowacyjna 

Firma roku” – do firmy STOLMARK s.c. Kobza Tadeusz i Jolanta za wdrażanie nowych technologii. 

„Filantropem roku” została firma ELMAS SOWA I WSPÓLNICY Sp. J., a „Liderem ekonomii 

społecznej” zostało Stowarzyszenie KROKUS – WIĄZOWNA. Nagrodę specjalną Wójta Gminy 

Wiązowna otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna Malcanów i firma MARWELL Paweł Orliński.  

 

Fot. 25. Laureaci nagrody „Złoty Wiąz” w 2018 r. Archiwum UG. 

 

 Co roku zgłoszenia firm z terenu gminy kierowane są do samorządu powiatowego, który 

przyznaje nagrody dla „Najlepszych Przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych Powiatu 

Otwockiego”. W 2018 r.  „Firmą roku” za działalność, która pozytywnie wpływa na rozwój powiatu 

otwockiego oraz wzrost konkurencyjności na lokalnym rynku, zostało NTT System S.A.  Wyróżnienie 

w kategorii „Pracodawca roku” za przeciwdziałanie bezrobociu na terenie powiatu otwockiego  

i aktywizacji lokalnego rynku pracy otrzymała firma ATS Display Sp. z o.o. Wśród przedsiębiorców 

udzielających pomocy finansowej lub materialnej na rzecz osób potrzebujących, organizacji 

społecznych oraz rozwoju poszczególnych dziedzin życia społecznego na terenie powiatu otwockiego 

wyróżnienie otrzymał Prefagbud S.A. Wśród firm nominowanych do nagrody „Innowatora roku” 

doceniona została firma Dakoma Sp. z o.o. W gronie nagrodzonych w kategorii „Biznes rodzinny” 

znalazła się firma Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior Sp. z o.o. Wśród organizacji pozarządowych 
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wyróżniających się największą aktywnością w ramach swojej działalności oraz zaangażowaniem 

społecznym wyróżnienie otrzymało OSP Malcanów. 

Fot. 26. Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna 2018 r. Archiwum UG 

 

W 2018 r. ułatwiono przedsiębiorcom pozyskiwanie informacji istotnych dla prowadzenia 

biznesu. Od 2015 r. w urzędzie działa koordynator do obsługi gospodarczej, opiekujący się 

najważniejszymi inwestycjami. Dzięki temu przedstawiciele firm mogą załatwić sprawy u jednej osoby, 

nie krążąc po urzędzie od pokoju do pokoju. Prowadzona jest zakładka „Dla firm” na stronie 

www.tuwiazowna.pl, w której zamieszczane są zaproszenia na wydarzenia dedykowane sektorowi 

gospodarczemu, powiadomienia o zmianach w przepisach prawa czy informacje o ogłoszonych 

przetargach, w których mogą startować zainteresowani przedsiębiorcy. Dzięki tym wszystkim 

działaniom współpraca z przedsiębiorcami odbywa się na wysokim poziomie, opierając się na 

wzajemnym szacunku i zaufaniu. 
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Rozdział XV 

Nagrody i wyróżnienia 
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O właściwym kierunku i szybkim tempie rozwoju Gminy Wiązowna świadczą rankingi, 

nagrody i wyróżnienia, przygotowywane i przyznawane przez niezależne podmioty, bazujące w swojej 

ocenie na analizie danych oraz opiniach specjalistów, naukowców. 

W październiku 2018 r. ukazał się Ranking Ministerstwa Finansów, w którym Gmina 

Wiązowna znalazła się na 42 miejscu na 2478 sklasyfikowanych gmin. Ranking dotyczył wskaźnika 

dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca (tzw. wskaźnik G) dla gmin, a więc 

kwestii bogacenia się samorządów. Podstawą do obliczenia tej prognozy były dane o dochodach 

podatkowych gmin za 2017 r. Istotne były m.in. dochody z tytułu opłat i podatków np.  

od nieruchomości, rolnego, leśnego, a także udziały we wpływach z CIT oraz PIT. Rok wcześniej Gmina 

Wiązowna plasowała się na 53 pozycji. Wtedy wskaźnik „G” wynosił na mieszkańca 2 938,00 zł.  

W 2018 r. była to już kwota 3 519,00 zł. To prawie dwa razy więcej niż średni krajowy wskaźnik „G”, 

który oscyluje w granicach 1 790,00 zł. 

W rankingu Politechniki Warszawskiej samorząd Gminy Wiązowna zajął 5 miejsce spośród 

krajowych gmin wiejskich. Ranking był opracowany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem 

były dane GUS. Pod uwagę brane były wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób 

pracujących na tysiąc mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na tysiąc mieszkańców, saldo 

migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na tysiąc mieszkańców oraz odsetek 

mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. 

Pismo „Wspólnota” – poświęcone polskim samorządom – od lat publikuje ranking zamożności 

gmin. W 2018 r. z danych opublikowanych w zestawieniu Gmina Wiązowna wyszła na prowadzenie  

w powiecie otwockim, stając się najbogatszą gminą wiejską. Pod względem zamożności w 2017 r. 

uplasowała się na 30 miejscu spośród 1555 gmin wiejskich w kraju. Tylko w ciągu roku podskoczyła  

o 18 miejsc. W ciągu ostatnich niespełna czterech lat zmieniła pozycję z 60 w 2014 r. na 30 w 2018 r. 

Autorzy raportu brali pod uwagę tylko realne, własne dochody gmin oraz subwencje, które gminy 

otrzymują. Nie liczyli zewnętrznych dofinansowań i dotacji, które szybko podnoszą przychód gminy, 

ale równie szybko się kończą. 

W rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2015-2017 – Liderzy inwestycji, 

opublikowanym przez pismo „Wspólnota”, Gmina Wiązowna znalazła się w pierwszej dziesiątce gmin 

wiejskich na Mazowszu. W obliczeniach brano pod uwagę średnie wydatki inwestycyjne samorządów 

z ostatnich trzech lat (2015-2017) w przeliczeniu na mieszkańca. W zestawieniu przeanalizowano 

wydatki inwestycyjne 16 województw, 18 miast wojewódzkich, 48 miast na prawach powiatu,  

314 powiatów, 267 miast powiatowych, 590 miast innych oraz 1555 gmin wiejskich. Podstawą danych 

były statystyki Głównego Urzędu Statystycznego. W zestawieniu ogólnopolskim Gmina Wiązowna 

zajęła 44 miejsce. Średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2015-2017 wyniosły 1 283,38 zł  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gmina zaliczyła skok w górę o 46 pozycji w porównaniu  

z poprzednim zestawieniem za lata 2014-2016, w którym zajęła 90 miejsce. Kolosalną różnicę widać, 
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jeśli cofniemy się do rankingu za lata 2013-2015, gdzie Gmina Wiązowna była dopiero na 235 miejsce. 

Tu skok wyniósł aż 191 miejsc w górę. 

Na terenie wszystkich gmin w Polsce w zeszłym roku realizowano projekty unijne z polityki 

spójności za niemal 186,4 mld zł. Według danych GUS, ponad 186 mld 393 mln zł wyniosła w połowie 

2018 r. wartość umów lub decyzji o dofinansowanie projektów realizowanych na terenie polskich gmin, 

w tym również miast na prawach powiatu. Łącznie zestawienie dotyczące perspektywy unijnej  

2014-2020 obejmuje 2478 samorządów. Dane dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie 

danej gminy czy miasta. Co istotne, nie należy ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi 

przez samorząd. Zestawienie otwierają: Warszawa (17 mld zł), Łódź (7,2 mld zł) i Kraków (5,1 mld zł). 

Wysoka – 11 pozycja – przypadła Gminie Wiązowna, przez którą przebiega budowany przy wsparciu 

środków unijnych odcinek drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy. Wartość projektu, 

który przyczynił się do tak wysokiego skoku w zestawieniu, to niemal 2,3 mld zł. Tak wysoka pozycja 

oznacza również, że wyjątkowo dobrze w pozyskiwaniu środków z UE radzą sobie przedsiębiorcy 

działający na terenie gminy. 

 

Zestawienie dotyczące perspektywy unijnej 2014-2020  

Lp. Gmina Wartość umów (zł) 

1. Miasto stołeczne Warszawa 16 996 491 889 

2. Łódź 7 205 380 792 

3. Kraków 5 125 531 593 

4. Poznań 4 277 044 489 

5. Lublin 3 954 579 634 

6. Gdańsk 3 338 863 368 

7. Wrocław 3 253 403 248 

8. Toruń 2 701 596 183 

9. Katowice 2 500 244 924 

10. Rzeszów 2 461 442 901 

11. Wiązowna 2 379 723 460 

12. Bydgoszcz 2 281 502 713 

13. Białystok 2 251 454 390 

14. Racibórz 2 152 024 354 

15. Elbląg 1 931 455 593 

Tab. 34. Dotacje unijne w 2018 r. Źródło: pap.samorzad.pl 
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Za rozwój infrastruktury sportowej i zajęć sportowych, 

gmina Wiązowna otrzymała tytuł „Sportowa Gmina 

2018”. Wcześniej gmina triumfowała w latach 2016-2017. 

Dzięki wygranym w trzech ostatnich edycjach Wójt Gminy 

Wiązowna otrzymał wyróżnienie „Lider Sportowej Polski 

2018”. Nagrody przyznawane są za rozwój kultury 

fizycznej, np. poprzez budowę obiektów sportowych, 

zapewnienie szerokiej oferty zajęć, rozwój różnych dyscyplin sportu i organizację imprez sportowych, 

popularyzujących sport wśród mieszkańców.  

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał wójtowi 

najwyższe wyróżnienie samorządowe, Medal PRO 

MASOVIA. Medal jest wyrazem docenienia za zasługi na 

rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego czy 

gospodarczego. Wyróżnienie wręczyła 3 września 2018 r. 

Bożena Żelazowska – Przewodnicząca Komisji Kultury 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która 

reprezentowała samorząd województwa podczas 

uroczystego otwarcia zmodernizowanej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance. 

 

 

 

Nagroda im. Kierbedziów w kategorii „Samorząd 

przyjazny bibliotece” została przekazana wójtowi w maju 

2018 r. za działalność na rzecz rozszerzenia gminnej  

i powiatowej sieci bibliotecznej oraz wspieranie edukacji 

czytelniczej. Nagroda im. Kierbedziów została 

ustanowiona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy. 

Laureaci nagrody to osoby i instytucje szczególnie 

zaangażowane w działalność na rzecz książki i czytelnictwa 

oraz zasłużone dla rozwoju bibliotekarstwa na Mazowszu. 

 

 

Fot. 27. Nagrody i wyróżnienia dla Wójta i Gminy Wiązowna. Archiwum UG 
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Przedłożony Radzie Gminy Wiązowna i ogółowi społeczeństwa „Raport o stanie Gminy 

Wiązowna za 2018 rok” jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na wójcie gminy, a wskazanego wprost 

w art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dokument został przygotowany na 

podstawie danych liczbowych, statystycznych i finansowych, które zostały poddane dokładnej analizie 

i syntezie. Dzięki temu dokument jest rzetelną oceną sytuacji ekonomiczno-społecznej Gminy 

Wiązowna.  

 Zakres działania samorządu gminnego jest bardzo szeroki. Tylko z wyżej wymienionej ustawy 

wynika dla niego aż 20 zadań. Od edukacji, po gospodarkę wodno-ściekową, przez pomoc społeczną, 

po kulturę czy ochronę środowiska. Z każdym rokiem przybywa zadań lub działań, które należy 

prowadzić, by zrealizować dany cel. Dlatego każdy rok jest jednocześnie sprawdzianem dla władz 

samorządowych i całej administracji publicznej, która stała się służbą publiczną i jako służba powinna 

być traktowana.  

 Z przedstawionych w niniejszym raporcie informacji wynika, że przybywa mieszkańców 

gminy, a także podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działalności na jej terenie – tak 

gospodarczych, jak i społecznych. Oprócz bezpośrednich korzyści z tym związanych, m.in. wyższych 

dochodów, wzrostu potencjału społecznego, są także obowiązki, w tym poszerzanie sieci drogowej, 

tworzenie nowych miejsc – centrów życia publicznego, zapewnienie wystarczającej liczby oddziałów 

przedszkolnych i szkolnych. Środki finansowe na to wszystko w fazie projektowania i budowania 

nazywane są środkami inwestycyjnymi, by potem – w czasie eksploatacji, stać się wydatkami 

bieżącymi, czyli pieniędzmi przeznaczonymi na utrzymanie istniejącej infrastruktury i realizację 

działań. Dlatego tak istotne jest utrzymanie właściwego poziomu dochodów i wszystkich wydatków,  

a także skali wydatków bieżących w porównaniu z majątkowymi.  

 Niewątpliwie największym zadaniem stojącym przed samorządem w przyszłości, a wprost 

związanym z sytuacją gospodarczo-społeczną w 2018 r., jest budowa infrastruktury przede wszystkim 

drogowej, a dalej kanalizacyjnej i wodociągowej, sportowo-rekreacyjnej i na potrzeby kultury. 

Niezbędne jest stworzenie systemu monitorowania i zarządzania siecią drogową, a także 

przygotowywanie dokumentacji projektowych pod budowę i modernizację dróg. Dzięki takim 

działaniom możliwa będzie optymalizacja kosztów remontów dróg, a także pozyskiwanie środków  

z funduszy krajowych i unijnych, co jest ściśle związane z posiadaniem projektów technicznych na 

infrastrukturę. Nakłady na ten cel należy jednocześnie podwoić, szczególnie w zakresie gminnej sieci 

drogowej.  

 Konieczne, a wynikające z analizy raportu, jest przyspieszenie budowy sieci wodno-

kanalizacyjnej. Dotychczasowe działania skupione wokół administrowania istniejącymi urządzeniami  

i tworzeniem inicjatyw lokalnych w tym zakresie należy zmienić na zarządzanie procesem 

projektowania i budowy sieci, z uwzględnieniem inwestycji krajowych prowadzonych na terenie gminy, 
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a także procesem urbanizacji terenów wzdłuż największych dróg. Zmiany wymagają także dokumenty 

strategiczne w tym zakresie.  

 Ważną kwestią jest także bezpieczeństwo publiczne, któremu poświęcono rozdział XII 

przedłożonego radzie raportu. Jak istotną kwestią dla władz samorządowych jest ogólnie pojęte 

bezpieczeństwo, świadczy bardzo duża liczba działań i inicjatyw podjętych w celu systematycznego 

podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w gminie. Opisana współpraca z Państwową Strażą Pożarną  

i Policją jest na bardzo dobrym poziomie. Odbiór społeczny działań strażaków jest pozytywny. 

Natomiast opinie dotyczące funkcjonowania policji i oczekiwania wobec tej formacji są inne. 

Wspierając jej gminne i powiatowe struktury organizacyjnie czy finansowo, przy ciągłym podnoszeniu 

wiedzy i umiejętności policjantów, są szanse na większe zadowolenie społeczne w tym zakresie. Gdy 

warunki pracy naszych policjantów ulegną znaczącej poprawie, a liczba etatów na posterunku wzrośnie, 

pracownicy przyszłego komisariatu policji w Wiązownie będą mogli zwiększyć skuteczność swoich 

działań, przede wszystkim w zakresie prewencji. Ze strony kierownictwa zauważa się bardzo wysokie 

zaangażowanie i chęć współpracy, a jednocześnie ogromną wdzięczność za wszelkie działania 

podejmowane ze strony samorządu.  

Z zadowoleniem należy przyjąć informacje, że wciąż podnosi się poziom bezpieczeństwa 

mieszkańców poprzez budowę infrastruktury technicznej. Powstają nowe odcinki chodników, ciągów 

pieszo-rowerowych oraz ścieżka rowerowa. W planach na kolejne lata należy utrzymać to tempo 

inwestycji, a jeśli środki finansowe pozwolą – zwiększyć zakres zadań. Przykładem może być budowa 

oświetlenia ulicznego. W ostatnich czterech latach o 25% wzrosła liczba punktów świetlnych na ulicach 

gminy, w stosunku do liczby lamp dotychczas istniejących. W 2018 r. utrzymano jakość działań w tym 

zakresie, a duża liczba przygotowanych projektów technicznych umożliwi wykonanie nowego 

oświetlenia ulicznego o wartości ok. 1,2 mln zł.  

Z powodu rosnących kosztów energii elektrycznej konieczna jest w najbliższym czasie 

wymiana prawie 2 tys. opraw sodowych na ledowe. Najszybszą i najmniej absorbującą finansowo 

formułą dla tego zadania jest partnerstwo publiczno-prywatne, w którym mamy doświadczenie. A to 

doceniają samorządy w całym kraju, odwiedzając gminę Wiązowna i prosząc o przybliżenie zasad 

współpracy przy projekcie PPP z partnerem prywatnym.  

 Współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie należy do 

najważniejszych zadań samorządu w przyszłości. Na naszym terenie działają trzy jednostki, które 

funkcjonują w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym (KSRG). To świadczy o wysokim poziomie 

wyszkolenia druhów ochotników, a także sprawności operacyjnej jednostek. Wyposażenie OSP jest na 

poziomie dobrym, lecz nawet systematycznie uzupełniany drobny sprzęt jest niewystarczający  

w stosunku do potrzeb, które są determinowane liczbą zdarzeń występujących na terenie gminy. 

Ogromna liczba pożarów traw i lasów w ostatnim czasie potwierdza ogromne potrzeby w zakresie 

doposażenia OSP w średnie samochody ratowniczo-gaśnicze. To pojazdy, które będą mogły być 
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użytkowane na terenach gruntowych, w tym podmokłych, co jest niemożliwe przy wykorzystaniu 

ciężkich pojazdów, posiadanych przez jednostki od 2008 r.  Dodatkowo mając na względzie budowę 

pięciu węzłów komunikacyjnych i rozbudowę dróg krajowych do parametrów dróg ekspresowych  

i autostrad, przypuszczać należy, że wzrośnie także liczba zdarzeń drogowych. W tym zakresie już teraz 

należy być przygotowanym. Kupno nowych samochodów bojowych to najpilniejsza potrzeba  

w zakresie bezpieczeństwa drogowego i przeciwpożarowego.  

W ciągu ostatnich lat rozbudowane zostały i zmodernizowane wszystkie gminne szkoły, dzięki 

czemu nie ma problemów lokalowych. Nowoczesne obiekty oświatowe to jednak nie wszystko.  

W działalności edukacyjnej napotyka się dosyć często nieuzasadniony opór przed wprowadzaniem 

zmian systemowych i ograniczaniem kosztów. Należy zmienić sposób zarządzania wszystkimi szkołami 

i przedszkolami, m.in. poprzez regularne podnoszenie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej, 

pedagogicznej i administracyjnej, a także przez optymalizację wydatków oświatowych. Potencjał 

nauczycieli i uczniów jest często niewykorzystany, ze szkodą dla poziomu całego systemu oświaty. 

Tymczasem przytoczone w raporcie informacje o sukcesach edukacyjnych i pedagogicznych są 

dowodem na możliwości, jakie ma i może wykorzystać środowisko szkolne i przedszkolne.  

Rozwijanie sieci świetlic oraz tworzenie i utrzymanie miejsc do sportu i rekreacji to istotne 

działania prospołeczne. W 2018 r. rozpoczęły się prace modernizacyjne tzw. pawilonu handlowego  

w Wiązownie, który ma stać się siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury. Wraz z poprawieniem warunków 

lokalowych ważne będzie stworzenie nowej, dostosowanej do potrzeb mieszkańców, oferty edukacyjnej 

i kulturalnej placówki. Wiele dziedzin życia artystycznego jeszcze nigdy nie było promowanych na 

terenie gminy, a wiele wciąż wymaga podnoszenia poziomu i jakości. Zważywszy na to, że kultura  

i sztuka uczą zachowań społecznych i przeciwdziałają negatywnym zjawiskom, należy zintensyfikować 

działania w tym zakresie. 

Warto przy tym zwrócić uwagę na zainteresowanie, a nawet zaangażowanie w działania 

kulturalne i edukacyjne osób starszych, stanowiących coraz większy odsetek mieszkańców gminy 

Wiązowna. Seniorzy są chętnymi i wdzięcznymi odbiorcami kultury, a ich potrzeby wraz z rozwojem 

cywilizacyjnym w tym zakresie należy zaspokajać. Działalność organizacji pozarządowych i instytucji 

publicznych powinna być w tym zakresie wzmocniona, także z udziałem środków zewnętrznych. 

Przykłady dotychczas realizowanych projektów i programów dla osób starszych wskazują na rzetelną  

i merytoryczną analizę problematyki życia osób starszych w gminie. Działania te należy kontynuować 

i prezentować innym samorządom, które w tym zakresie mają zdecydowanie mniejsze doświadczenie.   

Konieczne jest także rozpoczęcie przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych  

w infrastrukturę sportową. Brakuje nowoczesnej hali sportowo-widowiskowej z areną umożliwiającą 

wykorzystywanie jej do rozgrywek w różnych dyscyplinach sportowych. Boiska sportowe,  

a szczególnie ich zaplecza, są w bardzo złym stanie, co przekłada się na niskie zainteresowanie 
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uprawianiem sportu, wyniki sportowe oraz migrację dzieci i młodzieży do innych gmin w celu 

poszukiwania lepszych warunków do uprawiania sportu. 

 W niniejszym dokumencie, w którym opisano działania w 2018 r., zawarto również informacje 

dotyczące działań z zakresu ochrony środowiska. To ważna tematyka dla samorządu Gminy Wiązowna, 

gdyż większą część jego terenu stanowią lasy. A ich znaczenie dla jakości życia jest nie do przecenienia. 

Zrównoważony rozwój powinien opierać się także na walorach przyrodniczych, a te należy chronić 

przed działalnością człowieka i zmianami klimatu. Dlatego należy kontynuować wieloletnie wspieranie 

rozwoju sieci spółek wodnych i realizację programów ekologicznych, w tym edukacyjnych. W oparciu 

o program rządowy należy uruchomić gminny program wymiany pieców oraz nakłonić do intensyfikacji 

budowy gazu odpowiedzialne za to podmioty.  

 Ciągłego przypominania i edukacji wymaga proces segregacji odpadów wytwarzanych przez 

mieszkańców gminy. Liczba ton śmieci nienadających się już do segregacji z każdym rokiem spada, ale 

w związku z tym, że ogólna liczba ton odpadów rośnie, a proces przetwarzania drożeje, należy pilnie 

podjąć działania w celu poprawy jakości gospodarki śmieciowej na terenie gminy Wiązowna. To ważne 

także dla czystości w lasach, w których wciąż spotyka się tzw. dzikie wysypiska. Działalność w zakresie 

ochrony zasobów środowiska powinna być planowana na wiele lat, z udziałem wszystkich 

zainteresowanych grup społecznych, przy rzetelnym wyważaniu potrzeb zbiorowości lokalnej.  

 Na zakończenie warto wskazać perspektywy dla gminnej administracji samorządowej, której 

zadań z każdym rokiem przybywa. Zapowiadane w wyborach samorządowych 2014 r. zmiany zostały 

zrealizowane: administracja została ograniczona, terminowość załatwiania spraw jest bardzo dobra,  

a odbiór społeczny pracy samorządu właściwy. Podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług, 

wykształcona i kompetentna kadra, posiadająca umiejętności cyfrowe i interpersonalne, to 

najważniejsze cele dla wszystkich jednostek gminnych. Doświadczenia ostatniej kadencji pokazują, że 

przy mniejszej, ale lepiej przygotowanej do pracy liczbie osób, można realizować zadania na bardzo 

dobrym poziomie. Oczywiście, wraz z rosnącymi oczekiwaniami ze strony społeczeństwa i nowymi 

wymaganiami administracji rządowej związanymi z realizacją zadań zleconych, często konieczne jest 

rozwijanie struktury organizacyjnej jednostki. Jednak nigdy – tak jak dotychczas – nie powinno być to 

jedyne rozwiązanie. Tym bardziej należy pamiętać, że administracja gminna, składająca się z jednostek 

i zakładów budżetowych, instytucji kultury czy placówek oświatowych, to całość. Dlatego żadna z nich 

nie powinna odbiegać poziomem od innych, a wszystkie powinny się wzajemnie wspierać w realizacji 

zadań publicznych.  

 Reasumując, niniejszy raport o stanie gminy za 2018 rok, przedstawia sytuację gminy  

w minionym roku i prezentuje wiele działań mających jeden cel: poprawę jakości życia mieszkańców. 

Zadania realizowane w roku 2018 były kontynuacją działań podjętych cztery lata temu i zapowiedzią 

zdarzeń, które będą miały miejsce w kolejnych latach. Dynamika rozwoju gminy jest tak wysoka, jak 

nigdy dotąd. Ma na nią wpływ wiele czynników opisanych w raporcie. Podstawą do osiągnięcia 
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wysokich wyników w zrównoważonym rozwoju jest umiejętność współpracy na wszystkich 

płaszczyznach, umiejętność określenia wspólnych celów, planowanie strategiczne, posługiwanie się 

nowoczesnymi narzędziami w zarządzaniu oraz ciągłe doskonalenie się. Sukcesy nie przychodzą od 

razu. Jest to proces, który może trwać latami, ale sprawne zorganizowanie samorządu ułatwia  

i przyspiesza rozwój. Na najwyższe uznanie zasługuje współpraca pomiędzy organami gminy  

i jednostkami organizacyjnymi.  

 Serdeczne podziękowania składam Radzie Gminy Wiązowna kadencji 2014-2018 i 2018-2023, 

przede wszystkim za współpracę i wsparcie merytoryczne w zarządzaniu samorządem. Dziękuję za 

konstruktywną krytykę, wspólny wysiłek i służbę na rzecz naszej małej ojczyzny. Bez współpracy 

między organami, trudno byłoby uzyskać efekt synergii w działaniach, które prowadzą naszą gminę  

w dobrym kierunku. Wszyscy wiemy, że najlepsze lata jeszcze są przed nami. Czeka nas ogrom pracy, 

żeby uporządkować wszelkie sprawy i zdecydowanie poprawiać warunki życia.  

 Bardzo dziękuję wszystkim współpracownikom za zaangażowanie w pracę, bowiem funkcja 

samorządowca i urzędnika nie jest łatwa, często wymaga poświęceń i ciągłej gotowości pełnienia tej 

zaszczytnej służby. Wyrażam wdzięczność naszym Mieszkańcom i Przedsiębiorcom za ogromne 

zaufanie i na co dzień spotykaną sympatię, a także za akceptację tego, co wspólnie tworzymy. Doceniam 

wszystkie przedstawiane propozycje rozwiązań, pomysły na zmiany i wsparcie dla realizowanych 

przeze mnie projektów. Zapewniam, że stojąc na czele samorządu Gminy Wiązowna, nie poprzestanę 

na tym i wraz ze współpracownikami będę wciąż ciężko pracować w kolejnych latach, jednocześnie 

licząc, tak jak do tej pory, na Państwa wsparcie i przychylność. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

  Wójt Gminy Wiązowna 

       Janusz Budny 
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