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PROGRAM WYBORCZY KWW Janusz Budny

Program wyborczy Komitetu opiera się na czterech filarach:

1. Inwestycje

2. Zdrowie

3. Oświata

4. Przyjazdy urząd 

Ukończyłem studia na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW, a także w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza na Wydziale Administracji, kierunek

Politologia, specjalność Administracja Publiczna i Gospodarcza. Jestem absolwentem studiów podyplomo- wych z zakresu samorządu terytorialnego i zarządzania jakością.

Mam za sobą szkołę wojskową i prawie dwadzieścia lat służby.

Jako człowiek aktywny działam w licznych organizacjach. Jestem Prezesem Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wiązowna i

członkiem Zarządu Powiatowego OSP RP, Prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura”, Prezesem Oddziału Wiązowna

Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Powiatu Otwockiego i Wiceprezesem Zarządu Głównego Wspólnoty Samorządowej Powiatu Otwockiego.

Przez siedem lat byłem Prezesem Klubu Sportowego Advit Wiązowna. W latach 2007-2011 pełniłem funkcję Dyrektora Półmaratonu Wiązowskiego. Od

2010 roku jestem radnym powiatowym z okręgu Wiązowna, Celestynów. Pełnię funkcję Członka Zarządu Powiatu Otwockiego. Z kolei w latach

2007-2010 byłem Naczelnikiem Wydziału Administracji i Spraw Obywatel- skich w Urzędzie Gminy Wiązowna.

1. Inwestycje: drogi, kanalizacja, infrastruktura

Inwestycje realizujemy ze środków zewnętrznych i własnych” – to zasada, która będzie nam przyświecać w naszej codziennej pracy. Wszyscy mieszkańcy,

niezależnie od miejsca zamieszkania, będą traktowani równo.

Co proponujemy?

Uważamy, że do skutecznego prowadzenia inwestycji musimy sprawnie pozyskiwać fundusze europejskie. Dlatego chcemy, by Urząd Gminy aktywnie i

profesjonalnie zdobywał środki zewnętrzne (w tym unijne) i prawidłowo je wykorzystywał.

Chcemy również pracować nad poprawą wykorzystania środków sołeckich jako zalążka stworzenia w naszej gminie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)

– czyli takiego, w którym to mieszkańcy będą decydować, na co chcą wydawać część gminnego budżetu. 

Działania, które chcemy przeprowadzić, to: 

Kontynuacja kanalizowania i wodociągowania gminy

Przyśpieszenie modernizacji dróg, chodników i budowa ścieżek rowerowych
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Polepszenie warunków rozwoju lokalnych przedsiębiorców i firm rodzinnych 

2. Zdrowie

Jednym z podstawowych zadań współczesnego samorządu musi być zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Planujemy stworzyć warunki do

konkurencyjności usług medycznych, co leży w interesie pacjentów.

Co proponujemy?

Chcemy wraz ze wszystkimi zainteresowanymi – obywatelami naszej gminy i pracującymi w niej lekarzami – wypracować nową formułę funkcjonowania służby

zdrowia, tak by podstawowa opieka zdrowotna była w pełni profesjonalna i dostępna.

Problem dotyczy także opieki specjalistycznej, szczególnie ginekologicznej – w ośrodku zdrowia praktycznie nie ma dziś ginekologa. Gmina odpowiedzialna za

swój rozwój musi zapewnić właściwą opiekę kobietom w ciąży i nie wolno się tu tłumaczyć bliskością Warszawy czy Otwocka.

Działania, które chcemy przeprowadzić, to:

Wypracowanie nowej formuły funkcjonowania służby zdrowia w naszej gminie, aby zwiększyć jakość i dostępność usług

Przywrócenie opieki ginekologicznej i stomatologicznej

Wprowadzenie gminnych programów profilaktyki zdrowotnej w obrębie m.in. chorób nowotworowych i chorób układu krążenia

3. Oświata

Nasze szkolnictwo, dzięki dużemu zaangażowaniu środków budżetowych, jest na dobrym poziomie, jednak bez programu rozwoju szkół i opieki przedszkolnej

możemy utracić wysoką pozycję w powiecie. Warunki nauki w gminnych obiektach oświatowych są trudne: brak miejsc w przedszkolach, przepełnione klasy czy

brak odpowiedniego zaplecza dydaktycznego.

Co proponujemy?

Mając na uwadze rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz stały wzrost liczby dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, sprawą priorytetową nadchodzącej

kadencji jest powiększenie bazy oświatowej. 

Konieczne jest uruchomienie dodatkowych zajęć dla uczniów uzdolnionych, a także tych z trudnościami w nauce – z naciskiem na lekcje praktyczne. 

Działania, które chcemy przeprowadzić, to:

Rozbudowa szkół w Zakręcie, Wiązownie i Gliniance oraz dokończenie budowy szkoły w Malcanowie

Wprowadzenie gminnych programów dydaktyczno-wychowawczych dla młodzieży

Stworzenie systemu opieki nad uczniami z rodzin potrzebujących szczególnego wsparcia 

4. Przyjazny urząd

W naszej ocenie reorganizacja Urzędu Gminy Wiązowna, polegająca na wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań administracyjnych, pozwoli na zwiększenie

satysfakcji obywateli ze sposobu załatwiania ich spraw.

Co proponujemy?

Nasz cel to stworzenie przyjaznego urzędu – jako instytucji służącej i pomagającej mieszkańcom wg zasady: „URZĘDNIK DLA OBYWATELA A NIE OBYWATEL

DLA URZĘDNIKA”. Chcemy prowadzić działalność urzędu w ścisłej współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami. 
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