WOŁOMIN, 25 LISTOPADA 2019 ROKU

WOU.0057.7.2019

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA WOŁOMINA
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
OD 24 PAŹDZIERNIKA DO 25 LISTOPADA 2019 ROKU
BIEŻĄCE PRACE:
ZBYCIE MIENIA – REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE:
 sprzedano lokal mieszkalny w budynku przy ul. Mariańskiej 14 za kwotę 41.742,12
zł (po bonifikacie),
 sprzedano lokal mieszkalny w budynku przy ul. Wileńskiej 25 za kwotę 101.658,50
zł (po bonifikacie, cena rozłożona na raty).

Inwestycje Województwa na terenie Gminy Wołomin
DW634:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na terenie gmin Zielonka, Kobyłka, Wołomin
w dalszym ciągu uzgadniany jest przebieg linii rozgraniczających pasa drogowego co
umożliwi Wykonawcy przystąpienie do przygotowania załączników do wniosku o
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jednocześnie trwają
prace projektowe nad dowiązaniem do wykonanego projektu, odcinka drogi w obszarze
Kobyłki (wcześniej wyłączonego z projektowania na wniosek władz Kobyłki – projekt i
wykonawstwo miało być w gestii inwestora centrum handlowego).
Zakładany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej I
kwartał 2020r.
Zadanie przewidziane do realizacji z wykorzystaniem europejskich środków finansowych
jakie pozyskane zostaną w ramach RPO WM 2014-2020.
DW635:
Przebudowa i rozbudowa DW 635 na odcinku od ul. Łukasiewicza/Głowackiego do ul.
Nowa Wieś w Wołominie.
Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji na zlecenie MZDW w Warszawie. Dla
ww. zadania została uzyskana decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym. Obecnie rozwiązania
projektowe będą przedmiotem uzgodnień na naradzie koordynacyjnej (ZUDP).
Przewidywany termin opracowania projektu i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej – I kwartał 2020r.
S8:
Dojazd do węzła „Wołomin”
Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do
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węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8 tzw. „łącznik do S8”. MZDW planuje w 2019
roku ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie robot budowlanych.
Skrzyżowanie DW634/DW635
Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 634 i 635, tj. ul. Szosy Jadowskiej z
Al. Niepodległości w Wołominie.
Inwestor MZDW w Warszawie w dniu 31.10.2019r. podpisał umowę z Wykonawcą prac
projektowych – termin wykonania prac projektowych – 18 miesięcy.
ZARZĄDZANIE FINANSAMI GMINY
Wydział Finansów i Budżetu
W ramach realizowanych zadań przeprowadzano czynności związane z kontrolą wstępną
zadań planowanych do realizacji z budżetu gminy (dysponent środków) lub planu
finansowego Urzędu Miejskiego, w tym oceną pod kątem finansowym projektów uchwał,
umów, porozumień, zamówień i zleceń, realizowanych przez komórki merytoryczne UM
lub inne jednostki organizacyjne gminy.
W ramach zadań własnych wydziału:
1) Sporządzono 4 projekty Zarządzeń Burmistrza Wołomina w sprawie zmiany w
budżecie gminy Wołomin na rok 2019 zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2) Sporządzono 2 projekty Uchwał Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zmiany
uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019 oraz 2 projekty Uchwały Rady
Miejskiej w Wołominie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
3) Sporządzono sprawozdania Urzędu Miejskiego Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego i Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za miesiące październik 2019 roku.
4) Sporządzono projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2020-2034,
5) Sporządzono projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie uchwały
budżetowej gminy Wołomin na rok 2020.
Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych
W związku z projektem e-usługi dla Gminy Wołomin wymieniona zostanie całość
oprogramowania wykorzystywanego obecnie przez wydział tj. 7 programów
dziedzinowych. Wiąże się to z migracja danych. Znaczna cześć pracy wydziału w
analizowanym okresie to przygotowywanie baz do próbnej migracji (analiza, weryfikacja
poprawności zapisów). Rozpoczęto tez kompleksowe szkolenia z obsługi nowego
oprogramowania.
Skierowano do mieszkańców 3700 zawiadomień uzupełniających w związku ze
zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , do każdego
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zawiadomienia przygotowano informacje o aktualnych zobowiązaniach do końca roku.
Obecnie w związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców oraz rata podatków
gruntowych i rata opłaty za gospodarowanie odpadami obsługa interesantów jest główną
praca wydziału.
Ponadto w ramach bieżącej pracy:
I. Przygotowano dokumentację dotyczącą postępowań podatkowych, w tym:
• 460 decyzji podatkowych - ustalające, zmieniające zobowiązanie podatkowe w podatku od
nieruchomości, rolnym, leśnym i łącznym zobowiązaniu podatkowym, z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 9 dotyczących określenia nadpłaty,
stwierdzenia nadpłaty, umorzeniu postępowania,
• 75 postanowień w sprawach: wszczęciu postepowania podatkowego, o zarachowaniu
wpłaty należności podatkowej, o zwrocie nadpłaty, o zaliczeniu nadpłaty na poczet
zaległości lub innych zobowiązań podatkowych podatnika
• 71 wezwań do podatników do złożenia informacji bądź deklaracji bądź jej skorygowania.
II. Dokonano sprawdzenia i częściowo wprowadzenia do ewidencji podatkowej:
• 143 informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego
zobowiązania pieniężnego,
• 26 deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (osoby prawne).
• 17 deklaracji na podatek od środków transportowych,
• 242 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• dokonano zmian i adnotacji w ewidencji podatkowej, na podstawie 185 zawiadomień o
zmianach w ewidencji gruntów i budynków, 18 zawiadomień/decyzji o zakończeniu
budowy budynku bądź pozwoleń na budowę, 29 zawiadomień o zarejestrowaniu bądź
wyrejestrowaniu środka transportowego.
• 11 zaświadczeń w sprawach podatkowych,
• sporządzono budżetowe sprawozdania miesięczne oraz 17 sprawozdań w zakresie pomocy
de minimis.
IV. Sprawdzono i dokonano ewidencji zdarzeń gospodarczych (dochodów) dotyczących
wpłat z tytułu opłat i podatków lokalnych:
• 5 450 wpłaty w formie bezgotówkowej (przelewy) z tytułu opłaty z gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
• 915 wpłat w formie bezgotówkowej (przelewy) z tytułu podatków od nieruchomości,
leśnego i rolnego, od środków transportowych oraz innych należności,
 2 239 wpłaty dokonanych w kasie (gotówką),
• 577 wpłat dokonanych bezgotówkowo przy wykorzystaniu terminali płatniczych.
V. W zakresie czynności przedegzekucyjnych:
• po uprzednim zweryfikowaniu i przeanalizowaniu kont poszczególnych podatników,
wystawiono 236 upomnień płatniczych,
• W związku z brakiem wpłat mimo doręczenia upomnień skierowano do Urzędów
Skarbowych 79 tytułów wykonawczych,
• monitorując toczące się postepowania skierowano 11 pism do US,
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• W trakcie toczących się postepowań o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań skierowano
20 postanowienia i pisma do stron postepowania oraz do innych organów administracyjnych
w celu pełnego zebrania materiału dowodowego.
 Wydano 3 decyzje w sprawie ulg.
DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ BURMISTRZA WOŁOMINA, WYDZIAŁY
MERYTORYCZNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
1) ZARZĄDZENIA:
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI WYDANO 26 ZARZĄDZEŃ.
2) Wydział Organizacji Urzędu:
 W okresie sprawozdawczym wpłynęło 14 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej, 8 jest w trakcie rozpatrywania, ogółem w 2019 roku wpłynęło 219
wniosków.
 Od 02.01.2019 roku do Biura Obsługi Mieszkańców - Kancelaria Ogólna wpłynęło
ponad 36000 pism;
 W RAMACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW OD 19.09.2019R. PRZYJĘTO
MIESZKAŃCÓW: BURMISTRZ ELŻBIETA
RADWAN– 54 OSOBY,
ZASTĘPCA BURMISTRZA D. SZYMANOWSKI– 58 OSOBY, ZASTĘPCA
BURMISTRZA Ł. MAREK – 22 OSOBY.
 OD STYCZNIA 2019 R. WPŁYNĘŁO 126 WNIOSKÓW O OBJĘCIE
PRZEDSIĘWZIĘCIA PATRONATEM BURMISTRZA WOŁOMINA.
 OD STYCZNIA 2019 R. WPŁYNĘŁO 66 WNIOSKÓW, INTERPELACJI I
ZAPYTAŃ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE;
 OD DNIA 08.08.2018 R. DO CHWILI OBECNEJ WYDALIŚMY 7724 BILETÓW
METROPOLITALNYCH, W TYM:
 - 1701 Wołomińskich Kart Mieszkańca (od 01.04.2019 r.);
 - 184 Wołomińskich Kart Mieszkańca Senior (od 01.04.2019 r.).
24.10.2019
 Podpisanie umowy dla OSP Ossów
25.10.2019
 Dzień Seniora” w Wołominie - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Koło Nr 2 w Wołominie
26.10.2019
 spotkanie z Anną Wojtkowską, autorką książki „Za bramą wiecznego spokoju zwykli
niezwykli związani z Ziemią Wołomińska”
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28.10.2019
 Spotkanie informacyjne dla mieszkańców dot. koncepcji placu Zabaw na Osiedlu
Niepodległości
29.10.2019
 Dzień Seniora Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 1
 Koncert Państwa Głogowskich „Lata 60 i 70” w ramach WBO w Spółdzielni Gwarek
przy Al. Armii Krajowej 64
30.10.2019
 Gala Wychowawca Roku
 Spotkanie w PKP Siedlce
31.10.2019
 Spotkanie z Przedstawicielami miasta Zielonka i miasta Kobyłka w sprawie
wspólnego biletu
06.11.2019
 Posiedzenie Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa
Mazowieckiego 7
07.11.2019
 Spotkanie w PKP w Warszawie przy ul. Armatniej 14
10.11.2019
 Urodziny Zofii Nałkowskiej (odsłonięcie rzeźby – projekt WBO)
11.11.2019
 Święto Niepodległości
13.11.2019 środa
 Rada Techniczna dot. budowy ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem przy
drodze wojewódzkiej 634 (Duczki, Stare Grabie) w Mazowieckim Zarządzie Dróg
Wojewódzkich w Warszawie


Odbiór „Zielonych Płuc 4” w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie- WBO

14.11.2019
 II Kongres Polityki Miejskiej
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15.11.2019
 Zarząd ZMP Kielce-II Kongres Polityki Miejskiej
16.11.2019
 Pokaz palenia w piecu metodą „od góry” na Targowisku Miejskim przy ul. 1 Maja;
17.11.2019
 Koncert dla mieszkańców Orkiestry Marynarki Wojennej w Szkole Podstawowej nr 4
(sala gimnastyczna) – 25-lecie nadania imienia szkole
18.11.2019
 Uroczystości z okazji 25-lecie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 w
Wołominie
21.11.2019
 Dzień Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej
23.11.2019
 XVI Turniej Orioński o Puchar Burmistrza Wołomina
 OFICJALNE OTWARCIE TURNIEJU POINT HUNTER CHAMPIONSHIP W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W WOŁOMINIE
 Spotkanie pt. Pięciu Wspaniałych- opowieść Marii Balickiej o skamandrytach
wiersze w interpretacji Krzysztofa Krupińskiego w Muzeum im. Zofii i Wacława
Nałkowskiego w Wołominie
24.11.2019
 Bieg Andrzejkowy w Starych Lipinach
4) ZADANIA INWESTYCYJNE:
„Budowa ulicy Krymskiej w Leśniakowiźnie”
Trwają prace projektowe zgodnie z ustaleniami podjętymi w ramach konsultacji
społecznych z mieszkańcami. Planowany termin zakończenia prac projektowych
wraz z uzyskaniem decyzji ZRID 31.07.2020r.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Krańcowej
w Lipinkach
W dniu 15.11.2019r. zgodnie z umową jednostka rojektowa działająca z
upoważnienia Burmistrza Wołomina złożyła w Starostwie Powiatowym w
Wołominie wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi dojazdowej
6
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od ul. Kościelnej w Wołominie w rejonie budowanego przedszkola na terenie os.
Niepodległości, zgodnie z umową Projektant przekazał dokumentacje projektową wraz
z kompletem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o ZRID. Trwają
czynności odbiorowe.
Budowa oświetlenia na Targowisku Miejskim w Wołominie
Wykonawca robót w dniu 05.11.2019r. zgłosił zakończenie prac związanych z
modernizacją instalacji elektroenergetycznej zasilającej Targowisko Miejskie nr 1
przy ul. 1 Maja w Wołominie. Na dzień 22.11.2019 r. zaplanowane jest rozpoczęcie
czynności związanych z odbiorem końcowym wykonanych prac modernizacyjnych.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie – projekt
Wykonano dokumentację projektową, trwają prace odbiorowe.
Doposażenie placów zabaw (dwa place: oś. Niepodległości, oś. Słoneczna) –
wykonano koncepcję 2 placów zabaw. W dniu 28.10.2019 r. odbyło się spotkanie z
mieszkańcami w sprawie zaprezentowania wykonanych koncepcji.
Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w
Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach
wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach:
1) rozbudowa drogi gminnej ulicy Przytorowej na odcinku od ulicy Willowej do
ulicy Kolorowej w Duczkach – roboty budowlane w trakcie realizacji. Termin
wykonania zamówienia do 30.04.2020 r.
2) budowa parkingu w systemie P+R w terenie zamkniętym, przy ul. Przytorowej
w Duczkach – w dniu 22.08.2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję
pozwolenia na budowę. Decyzja stała się ostateczna z dniem 16.09.2019 r.
Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w
ramach ZIT WOF
1) budowa ścieżki rowerowej w ul. Wilsona w Wołominie na odcinku od ul. Korsaka
do granicy z Gminą Kobyłka. Od dnia 26.03.2019 r. trwa postępowanie
administracyjne na wydanie decyzji ZRID. Termin wykonania zamówienia wraz z
uzyskaniem decyzji ZRID do dnia 30.11.2019 r.
2) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa w miejscowości Czarna i
Helenów polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego, zjazdów, zatoki
autobusowej i odwodnienia powierzchniowego – w dniu 24.09.2019 r. dokonany
został odbiór końcowy z udziałem MZDW w Warszawie.
3) budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy DW 634 na odc. od
istniejącej ścieżki do granicy z Gminą Klembów. Projekt realizowany będzie w
trybie specustawy drogowej – trwają prace projektowe. Wykonawcą dokumentacji
projektowej jest Pracownia Projektową KOMI Sp. z o.o. Białystok ul.
Waszyngtona 24/197. Termin wykonania zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji
7
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ZRID do 30.04.2020 r.
Modernizacja oświetlenia ul. Mokrej i ul. Rumiankowej w Zagościńcu – budżet
obywatelski, w dniu 25.10.2019 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość
do odbioru końcowego. Trwa procedura związana z odbiorem robót.
Zielone płuca Czwórki – budżet obywatelski – zakończono roboty budowlane
obejmujące zagospodarowanie terenu i montaż małej architektury w obrębie wejścia
głównego do szkoły, w dniu 13.11.2019 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji.
Kontynuacja zadań inwestycyjnych:
- Budowa Przedszkola na terenie os. Niepodległości – termin zakończenia robót
30.06.2020r.
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu– termin zakończenia robót
30.06.2020r.,
- Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej
w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego,
w przygotowaniu aneks do umowy na roboty dodatkowe, zmieniający termin
zakończenia robót: 30.04.2020 r.
- Adaptacja lokali użytkowych przy Mieszka I 1 w Wołominie dla potrzeb
utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy – roboty zakończono i
odebrano, ponadto dokonano zakupu wyposażenia stanowiące uzupełnienie
pierwszego wyposażenia.
Trwa rozliczenie zadań:
- budowa ul. Lipiny Kąty – zakończono inwestycję i odebrano roboty w dniu
30.10.2019 r.
- budowa ulicy Kurkowej – termin zakończenia i rozliczenia umowy 30.04.2020 r.
- budowa ul. Długiej w Duczkach – zakończone zostały roboty budowlane drogowe.
W dniu 14.11.2019 r. na wniosek wykonawcy dokonany został odbiór częściowy
robót. Odbiór końcowy wraz z rozliczeniem z wykonawcą robót, będzie dokonany w
terminie umownym, tj. do 30.04.2020 r.
Prace projektowe w realizacji:
6)
ul. Duczkowska w Wołominie – zakończono i uzyskano decyzję ZRID na
budowę ul. Duczkowskiej, trwają prace projektowe dotyczące sięgacza ul.
Duczkowskiej,
7)
ul. Legionów – zakończono i uzyskano decyzję ZRID na budowę ul.
8
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Legionów na odcinku
od ul. Wołomińskiej do ul. Partyzantów, trwają prace
projektowe dotyczące ul. Legionów od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja,
8)
ul. Polska - termin zakończenia prac projektowych – termin zakończenia prac
projektowych 30.09.2020r.,
9)
ul. Kleeberga – termin zakończenia prac projektowych – 30.09.2020r.,
10)
ul. Zółkiewskiego i Waryńskiego w Wołominie – termin zakończenia prac
projektowych 30.10.2020r.,
11)
ul. Tramwajowa w Zagościńcu – termin zakończenia do 28.02.2020 r.,
12)
ul. Andersa w Wołominie – projekt chodnika oraz oświetlenia ulicznego wraz
z uzyskaniem decyzji ZRID, termin zakończenia do 30.11.2019 r.,
13)
ul. Kochanowskiego w Wołominie – termin zakończenia prac projektowych
30.04.2020r.,
14)
ul. Mickiewicza w Wołominie odc. od ul. Kościelnej do Wileńskiej – termin
zakończenia prac projektowych 30.11.2020r.,
15)
ul. Niska w Nowych Lipinach – termin zakończenia prac projektowych
30.11.2020r,.
16)
ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach - termin zakończenia prac
projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - 31.01.2020 r.,
17)
drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - termin zakończenia prac
projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID 30.11.2020 r.
6)

PLANOWANIE ROZWOJU I REWITALIZACJA

Zadanie
Społeczne wnioski do
budżetu gminy –zamiast
WBO
Remont dla Seniora
Wołomiński Budżet
Obywatelski 2019

Postęp w pracach
Wydział Budżetowy otrzymał listę projektów z propozycjami
przyporządkowania zadań do poszczególnych wydziałów.
Trwa tegoroczna edycja projektu, od początku roku
przyjętych zostało 156 zgłoszeń.
Kończymy realizować zadania WBO 2019 – stan
zaawansowania realizacji jest na bieżąco aktualizowany na
stronie internetowej.
Zadania realizowane przez Wydział Planowania Rozwoju i
rewitalizacji są zakończone.
10 listopada odsłoniliśmy ławeczkę Zofii Nałkowskiej
inicjując tym samym miejskie wydarzenie „Urodziny Zofii”,
które mamy nadzieję, na stałe wpisze się w kalendarz
wydarzeń miejskich.
Koordynujemy, we współpracy z Wydziałem Zarządzania
Kryzysowego, szkolenia „pierwsza pomoc przedmedyczna”.
Przed nam jeszcze trzy spotkania, w tym jedno otwarte 29.11
9
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Rewitalizacja

– zapisy trwają.
- w 2019 roku WPR wydało 520 zaświadczeń dot.
nieruchomości na terenie rewitalizacji.
- Wołomin ODNOWA: trwa projekt „Ocalić od
zapomnienia”, 9 grudnia realizatorzy przekażą jedną z UM
jedną z prac, nawiązująca do historii miasta
- w ramach grantu Przestrzeń dla Partycypacji
przygotowujemy program działań i konsultacji związanych z
przygotowaniem Miejscowego Planu Rewitalizacji, w
przyszłym tygodniu, na podstawie w/w harmonogramu
podpiszemy finalną umowę z grantodawcą.

Polityka senioralna

Młodzieżowa Rada
Miasta

Pozostałe zadania

- zakupiliśmy pudełka na leki, wykonywane jest znakowanie
- logotyp Wołomińskiej Rady Seniorów,
- zamawiamy torby bawełniane z nadrukiem (logo WRS),
koszulki imienne dla członków WRS (jako prezenty
gwiazdkowe) oraz promujące Radę materiały piśmiennicze
(długopisy, zeszyty), aktualizujemy również ulotkę
informacyjną WRS.
- ustalono szczegóły dot. organizacji spotkania wigilijnego
WRS dn. 6.12.2019 r.
30 października miało miejsce posiedzenie Młodzieżowej
Rady Miasta.
MRM przygotowuje, we współpracy z WPR i MDK
wydarzenie dotyczące bezdomności zwierząt. Zamierza
również włączyć się w wydarzenia miejskie takie jak
rozświetlenie choinki oraz uczestniczyć w wolontariacie
WOŚP.
Trwa bieżąca obsługa Fanpage oraz strony www Rady
Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz strony
wolomin.org.
Na stronie internetowej UM w Wołominie opublikowano
artykuły dot.:
 miejskich witryn informacyjnych,
 posiedzenia MRM,
 szkoleń z pierwszej pomocy.

6A) WYDZIAŁ MARKETINGU I MEDÓW
Zadanie
WBO 2019

Postęp w pracach
 Przygotowany kolejny, ostatni już koncert. Koncert
10
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- „Muzyczna Integracja
Mieszkańców”
- „Muzyczne
podwieczorki dla dzieci”
Fundusz sołecki
Strona www

Pozostałe zadania

odbędzie się 10 grudnia 2019 r.
 Do zrealizowania ostatnie wydarzenie z tego cyklu,
które odbędzie się w grudniu.
 Zadania zrealizowane
 Administracja i prowadzenie strony www;
 Prowadzenie wspólnego kalendarza wydarzeń dla
wszystkich jednostek gminy;
 prowadzenie FBWołomin. FB Czysty Wołomin
 Obsługa Fotograficzna miejskich wydarzeń
 Przygotowanie bieżących materiałów prasowych
 Przygotowywanie grafik, plakatów, ulotek
 Przygotowania do Wigilii Miejskiej

6B) WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Wykonanie projektu WBO ,, Utwardzone i wyrównane drogi w Lipinkach'' - wykonano
 Wykonanie prac w ramach FS Stare Grabie - naprawa cząstkowa ul. Głównej w msc.
Stare Grabie
 Zawarcie umowy na zagospodarowanie dwóch skwerów przy ul. Tęczowej w
Wołominie w ramach WBO ,,Kolorowy Sławek''
 Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Radosnej w Starych Lipinach w ramach
zadania ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna we wsi
Stare Lipiny''.
 posadzono 25 szt. drzew na terenie zieleni przy ul. Reja w Wołominie (obok "
Marcpolu")
 posadzono 23 szt. drzew na terenie zieleni przy ul. Reja w Wołominie (obok placu
zabaw przy Biedronce)
 posadzono 8 szt. drzew przy ul. Ogrodowej w Wołominie,
 zabezpieczono różanki na okres zimowy,
 Zawarcie umowy na na udekorowanie świetlne przestrzeni publicznej gminy
Wołomin w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2019/2020 w tym realizacja WBO
2019 r. - Rozświetlone Lipinki .
7) ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
ODPADAMI.
Gospodarka odpadami:
1. na bieżąco informowano telefonicznie i osobiście mieszkańców Gminy Wołomin
w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
2. na bieżąco przyjmowano od mieszkańców i przekazywano do MZO zgłoszenia
11
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3.
4.
5.
6.
7.

dotyczące nieprawidłowości w odbieraniu odpadów komunalnych,
wpłynęło 6 wniosków na transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest,
przeprowadzono 2 wizje w terenie po zgłoszeniu przez mieszkańców problemu
porzuconych odpadów,
prowadzono postępowania w sprawie wydania decyzji nakazujących usunięcie
odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
w związku ze zmianami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przygotowywanie uchwał,
przygotowywanie postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od 2020 r.

Drzewa i krzewy:
1. wpłynęło 34 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i krzewów,
2. wpłynął 1 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,
3. wystosowano 2 zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego,
4. w ramach prowadzonych spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na usunięcie
drzew z terenu prywatnych nieruchomości dokonano 37 oględzin w terenie, podczas
których sporządzono 37 protokołów,
5. wydano 5 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, 1 decyzję naliczającą opłatę za
usunięcie drzewa oraz 1 decyzję sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Edukacja ekologiczna:
 Cykliczne spotkania Klubu Miłośników Przyrody.
 Realizacja projektu grantowego Wołomińska stołówka dla pszczół (konkurs plastyczny,
akcja banerowa).
 Przeprowadzenie obchodów Święta Drzewa we współpracy z MZO Wołomin,
13Wołomińską Drużyną Harcerską, Klubem Gaja, Muzeum im. Zofii i Wacława
Nałkowskich.
 Rozpoczęcie kolejnej edycji projektu Zielone klasy i grupy.
 Wysłano listy w sprawie zmian w ustawie o czystości i porządku do zarządców
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Inne:
1. prowadzenie 8 sztuk postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,
2. obsługa mieszkańców w zakresie udzielenia informacji dot. dotacji na
dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz rozliczenia ww. dotacji,
3. łącznie rozliczono 31 umów dotacji na wymianę źródeł ciepła,
4. przygotowano ulotkę dla mieszkańców gminy dot. smogu i obowiązującej
mazowieckiej uchwały antysmogowej,
5. organizacja wydarzenia dot. pokazu palenia w piecach węglowych oraz działania
12
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drona - gminnego sprzymierzeńca walki ze smogiem, które odbyło się 16 listopada
2019 r.
8) WYDZIAŁ URBANISTYKI
1. W dniu 4 listopada 2019 r. zakończyło się zbieranie uwag do wyłożonych do publicznego
wglądu:
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w
Wołominie pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących
planów miejscowych – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „osiedla Graniczna”
położonego pomiędzy ulicami: Kresowa, Graniczna, teren ujęcia wody, ulica Lipiny Kąty w
Wołominie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
pomiędzy ulicami: Lipińską, Legionów, Wiejską i Prądzyńskiego w Wołominie w granicach
terenu AUCP 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi zostały rozpatrzone
przez Burmistrza Wołomina i proj. uchwał zostały skierowane na sesję.
2. Po rozpatrzeniu uwag złożonych do proj. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu cmentarza przy Al. Niepodległości w Wołominie – etap II został
wysłany wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianę przeznaczenia
gruntów leśnych na nieleśne (m. in. w celu zapewnienia miejsc parkingowych na potrzeby
cmentarza) – wniosek w trakcie rozpatrywania.
3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w
Wołominie pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących
planów miejscowych – część B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – jest
przygotowywany do przekazania w celu zaopiniowania i uzgodnienia z właściwymi
organami i instytucjami,
4. Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Wołomin (uchwala Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVIII-55/2017) - w związku
z uzyskanymi opiniami i uzgodnieniami właściwych organów i instytucji - aktualnie
przeszedł robocze konsultacje z RZGW.
5. Projekt Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminny Program Opieki Nad Zabytkami
Gminy Wołomin na lata 2020-2023 uzyskały pozytywną opinię Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
6. Ponadto Wydział prowadził postępowania w sprawie decyzji urbanistycznych (wydano 8
szt. decyzji celu publicznego i 24 szt. decyzji o warunkach zabudowy), wydał 4
postanowienia oraz wypisy z miejscowych planów / studium (22 szt) – w tym jeden
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dotyczył 233 działek, informacje o przeznaczeniu gruntów (45 szt.), opiniował projekty
podziałów (11 szt).
9) ZEC Sp. z o.o. w Wołominie
 W listopadzie zatwierdzono dokumentację projektową nowej instalacji odpylania
spalin.
 Aktualnie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpatruje wniosek o zmianę koncesji
na wytwarzanie oraz przesył i dystrybucję ciepła w Zakładzie Energetyki Cieplnej
w Wołominie, w związku ze zmianą mocy cieplnej kotła WR-25/M nr 1.
 Trwają spotkania dotyczące dalszego rozwoju źródeł ciepła w ZEC w Wołominie.
 Trwa kontrola z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.
 Kolejna dostawa miału węglowego została zaplanowana na koniec listopada.
 Systematycznie dokonywany jest zakup uprawnień do emisji CO2.
 Trwają prace nad dokumentacją projektowo – kosztorysową na budowę przyłączy
ciepłowniczych do budynków przy ul. Toruńskiej, Katowickiej, Sikorskiego oraz do
segmentów przy ul. Teligi róg ul. Kościelnej.
 Trwają prace nad dokumentacją projektowo – kosztorysową na budowę przyłącza
ciepłowniczego do projektowanych budynków przy ulicy Gdyńskiej 1/3
zlokalizowanych na terenie szpitala wraz z przebudową sieci ciepłowniczej w ul.
Gdyńskiej na odcinku od ul. Średniej do ul. Parkowej.
 Zamontowano węzły ciepłownicze w 8 segmentach przy ul. Teligi.
 Zakończono nadzór nad przebudową przyłącza ciepłowniczego do budynku
przy ul. Kościelna 54G w Wołominie.
 Prowadzone są przeglądy węzłów oraz komór ciepłowniczych.
 Realizacja zadań w zakresie sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu
aktywów i pasywów Spółki.
 Zawiadomienie o wyborze oferty na badanie SF za 2019 i 2020, podpisanie umowy.
 Szpital Powiatowy Wołomin – zostało wysłane wezwanie do uregulowania
należności (240 tys.).
 Przygotowanie budżetu na rok 2020 (w tym planów inwestycyjnych i remontowych
na 2020rok) oraz przedstawienie wstępnych wyników za 2019 rok.

10) MZO SP. Z O.O. W WOŁOMINIE
W wyżej wymienionym okresie podpisaliśmy następujące umowy:
 Sukcesywną dostawę soli drogowej z przeznaczeniem do sporządzenia mieszanki
piaskowo-solnej do zimowego utrzymania drogi do Miejskiego Zakładu
Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.
 Sukcesywną dostawę piasku z przeznaczeniem do sporządzenia mieszanki piaskowosolnej do zimowego utrzymania drogi do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w
14
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Wołominie Sp. z o.o.
 Sukcesywną dostawę posiłków regeneracyjnych "Kuchnia Staropolska" dla
pracowników Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.
 Dostawa zimowej odzieży ochronnej oraz obuwia roboczego do Miejskiego Zakładu
Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.
 Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020.
11) PWIK SP. Z O.O.
Zakończono prace wykonawcze przy:
1. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodległości w Wołominie w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach.
2. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej i ul. Legionów w Wołominie.
Pracownicy GEW (Grupa eksploatacji sieci wodociągowej) prowadzili prace przy:
 budowie wodociągu w Wołominie ul. Legionów;
 budowie wodociągu w Wołominie ul. Wiosenna (spinka od Batorego do
Żółkiewskiego);
 budowie wodociągu w Wołominie ul. Wiosenna oraz droga dojazdowa do ul.
Wiosennej;
 budowie przyłączy wodociągowych – 2szt.
 budowie odgałęzień wodociągowych – 3szt.
 usuwaniu awarii wodociągowych 4szt.
 wymianie wodomierzy, płukaniu sieć wodociągowej, wykonaniu badań wydajności
hydrantów, odcięciach przyłączy klientów zalegających z opłatami, wymianie
niesprawne hydranty i zasuwy na sieci wodociągowej, kontroli stanu i wymianie
armatury wodociągowej na remontowanych ulicach oraz inne prace konserwacyjno –
eksploatacyjne mające poprawić skuteczność i efektywność działania sieci
wodociągowej.
Pracownicy GEK (Grupa eksploatacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni):
 wybudowali przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości szt. 8 i odgałęzienia







kanalizacyjne w ilości 4 szt. w Wołominie,
budują sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiczej w Wołominie
dokonali kontroli uzbrojenia w Wołominie w ul. Zielonej, Wołomińskiej i Legionów,
w Duczkach w ul. Przytorowej oraz w Kobyłce w ul. Sikorskiego, Ejtnera
Sienkiewicza,
usuwali awarie na sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wykonywali monitoring sieci kan-sanit. i przyłączy kamerą inspekcyjną.
wykonywali przeglądy i konserwacje przepompowni ścieków na terenie gminy
15
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Wołomin i Kobyłka.

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU
MUZEUM im. Zofii i Wacława Nałkowskich:
Udział w obchodach 135. rocznicy urodzin Zofii Nałkowskiej
Darmowy wstęp oraz słodkie upominki dla zwiedzających Muzeum w dniu rocznicy
urodzin Zofii Nałkowskiej
Promocja książki Anny Wojtkowskiej „Za bramą wiecznego spokoju…”
Spotkanie w ramach obchodów Festiwalu Poezji Słowiańskiej ze specjalnym udziałem
poety Lam Quang My
Obsługa grupy wycieczkowej z Biura Podróży Turist Polska
Zwiedzający - 396 osób
MIEJSKI DOM KULTURY
W terminie 17 października – 20 listopada MDK był zaangażowany w 17 wydarzeń/projektów oraz
rozpoczął nowy cykl Wyprzedaży Garażowej, który przyciągnął wieku kupujących. Spektakl
„Dziady” naszej produkcji obejrzało ok. 300 młodych widzów z wołomińskich szkół.
PAŹDZIERNIK
18
Wynajem sali: Teatr Katolicki
październ spektakl „Pinokio”
ika
piątek

wynajęcie sali
MDK
sala widowiskowa

18
Spektakl „Wiera Gran” Teatru
MDK
październ Kamienica z okazji Międzynarodowego sala widowiskowa
ika
Dnia Osób Starszych
piątek

wydarzenie
z
okazji
Międzynarodowego Dnia Osób
Starszych organizowane we
współpracy
z
Ośrodkiem
Pomocy
Społecznej
w
Wołominie

20
Ślubowanie I LO PUL
październ
ika
niedziela

Dębe Wielkie

udostępnienie nagłośnienia w
ramach współpracy

21
Światowy Dzień Cukrzycy
październ / Stowarzyszenie Diabetyków Wołomin
ika
poniedzia
łek

wydarzenie organizowane we
MDK
sala widowiskowa współpracy ze
Stowarzyszeniem Diabetyków
Wołomin

23
Spektakl dla szkół
październ / Przedszkole Jasia i Małgosi w
ika
Wołominie

bezpłatne udostępnienie sali
MDK
sala widowiskowa oraz nagłośnienia i oświetlenia
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środa

LISTOPAD
3
Spektakl „Dziady”
listopada
niedziela

MDK
sala widowiskowa

sztuka produkcji
wołomińskiego Teatru Huta

5
„Dziady” dla szkół
listopada
wtorek

MDK
sala widowiskowa

sztuka
produkcji
wołomińskiego Teatru Huta
wyświetlona dla wołomińskich
szkół.

6
„Dziady” dla szkół
listopada
środa

MDK
sala widowiskowa

sztuka
produkcji
wołomińskiego Teatru Huta
wyświetlona dla wołomińskich
szkół.

8
Koncert Prywatnej Szkoły Muzycznej
listopada im. Witolda Lutosławskiego w
piątek
Wołominie

MDK
sala widowiskowa

bezpłatne udostępnienie sali

11
Narodowe Święto Niepodległości
listopada
poniedzia
łek

MBCz
Skwer im.
Marszałka Józefa
Piłsudskiego

w programie między innymi:
uroczysta msza święta,
przemówienia, składanie
wieńców, koncert

12
„Dziady” dla szkół
listopada
wtorek

MDK
sala widowiskowa

sztuka
produkcji
wołomińskiego Teatru Huta
wyświetlona dla wołomińskich
szkół.

15
Wernisaż wystawy akwareli Artura
listopada Rodzaja
piątek

Galeria Oranżeria

wystawa akwareli

16
Wykład i warsztaty WUD
listopada
sobota

MDK
sala widowiskowa

spotkanie słuchaczy
Wołomińskiego Uniwersytetu
Dziecięcego

16
Koncert: Ejten
listopada
sobota

MDK
sala widowiskowa

wynajęcie sali

cały MDK
16
(Przedświąteczna) WYPRZEDAŻ
listopada GARAŻOWA – wymień, sprzedaj albo
sobota
kup / PCHLI TARG

pierwsza edycja nowego
projektu, w którym wzięło
udział ponad 30 wystawców

CIUCHWRUCH
17
TEATRALNA 13: Teatr Katarynka
listopada „Księżniczka Rosa i Klimek”
niedziela

MDK
sala widowiskowa

spektakl dla dzieci w ramach
cyklu Teatralna 13

20

MDK

bezpłatne udostępnienie sali

Kontynuacja konferencji nauczycieli i
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listopada pedagogów
środa

sala widowiskowa

BIBLIOTEKA
W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 5683 osób, którym wypożyczono 8803
książek oraz 193 multimedia. Z Internetu skorzystało 121 użytkowników. W bibliotece
zarejestrowało się 122 nowych użytkowników.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej oraz filie biblioteczne
w okresie od 17 października do 20 listopada 2019 przeprowadziły następujące działania
kulturalno-oświatowe:
- w ramach projektu „Liga Niezwykłych Wolontariuszy”, odbyły się warsztaty z czerpania
papieru w Manufakturze Papieru Czerpanego w Kobyłce. "Liga Niezwykłych
Wolontariuszy", to cykl warsztatów aktywizujących, poszerzających wiedzę i
zainteresowania młodzieży. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
- w ramach projektu „Liga Niezwykłych Wolontariuszy”, odbyły się warsztaty z pierwszej
pomocy. "Liga Niezwykłych Wolontariuszy", to cykl warsztatów aktywizujących,
poszerzających wiedzę i zainteresowania młodzieży,
- wołomińska biblioteka, została nagrodzona w konkursie ogólnopolskiej Nocy Bibliotek
„Znajdźmy wspólny język” na najciekawsze wydarzenie w ramach akcji,
- wołomińska biblioteka, została laureatem I nagrody podczas II Giełdy Edukacji
Kulturalnej Powiatu Wołomińskiego z projektem „Bractwo Dobrej Książki”. Giełda odbyła
się w Pałacu w Chrzęsnem, a jej współorganizatorem był Powiat Wołomiński,
- kontynuacja ogólnopolskiej akcji „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, projekt ma na
celu rozwijanie czytelnictwa. Bibliotecznego misia można wypożyczyć, zadaniem rodzica
jest poczytać misiowi na dobranoc, zadaniem dziecka, narysować misiowi na pamiątkę
rysunek,
- kontynuacja cyklu zajęć dla dzieci i rodziców - „Maluchy w bibliotece”,
- w filii Ossów wystartował cykl zajęć „Spotkania z literaturą”,
- w filii Ossów odbyła się Ossowska Noc Biblioteczno-Szkolna, Noc została zorganizowana
wspólnie ze Szkołą Podstawową im. ks. Ignacego Skorupki i Biblioteka Szkolną w
Ossowie,
- wystartowała akacja Literacki Budżet Obywatelski w której mieszkańcy mogli zgłaszać
swoje propozycje książek i audiobooków do zakupu. Fundusze na zakup, pochodzą z dotacji
celowej Biblioteki Narodowej w ramach programu: Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek,
- z okazji urodzin Zofii Nałkowskiej, zorganizowano konkurs dotyczący wiedzy na temat
życia i twórczości pisarki,
- w Manufakturze Papieru Czerpanego w Kobyłce odbyło się spotkanie Dyskusyjnego
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Klubu Książki, Klubowicze wzięli udział w warsztatach z czerpania papieru. Spotkanie
odbyło się dzięki dofinansowaniu z Instytutu Książki,
- w bibliotece głównej oraz w filiach, odbyły się lekcje biblioteczne, przeznaczone dla
dzieci z placówek oświatowych z gminy Wołomin,
- prowadzono cykliczne audycje w Radio Fama „Poczytaj mi Famo”,
- kontynuacja akcji „Książka na receptę”.
BEZPIECZEŃSTWO
STRAŻ MIEJSKA
W okresie międzysesyjnym Straż Miejska w Wołominie przeprowadziła 546 interwencji, w
tym:
- ujawniła 39 naruszeń ustawy o czystości i porządku w gminach,
- 22 wykroczenia związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych,
- podjęła 98 interwencji w związku z podejrzeniem spalania odpadów w piecach, w 25
przypadkach naruszenia skutkowały nałożeniem mkk na kwotę 4350 zł.
- strażnicy ujawnili 20 przypadków braku podpisanych przez mieszkańców umów na
wywóz nieczystości,
- ujawnili 8 osób chodzących po torowisku w miejscach zabronionych,
- ujęli 1 sprawcę przestępstwa
- spowodowali usunięcie 1 pojazdu, którego stan wskazywał na długotrwałe nieużywanie,
- przeprowadzili 105 czynności na wniosek wydziałów Urzędu Miejskiego w Wołominie
- wykonali 21 konwojów wartości pieniężnych dla UM w Wołominie
- w związku z ujawnionymi wykroczeniami nałożyli 147 mandatów karnych na kwotę
16200 zł.
- 16 strażników brało udział w zabezpieczeniu rejonu cmentarzy w dniach 1-2.11.,
- 8 strażników brało udział w zabezpieczeniu uroczystości 11.11.,
- operatorzy drona wykonali 9 lotów, w tym 1 szkoleniowy oraz 8 operacyjnych,
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
Do najważniejszych przedsięwzięć ZK zaliczyć należy:
 Wydano 1 zgodę na wykorzystanie terenu gminnego na organizację obchodów 101
Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, nie będącą imprezą masową, nie
wymagającą wydania w tym zakresie decyzji administracyjnej;
 Udział w spotkaniu międzywydziałowym (WOŚ, ZK, Kierownictwo Urzędu) –
wypracowanie procedur w sytuacjach kryzysowych (Dziki, powalone drzewa, dziury
w drodze, itp.);
 Udział w szkoleniu organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
z zakresu obrony cywilnej, obronności oraz zarządzania kryzysowego.
 Przeprowadzenie Akcji
Kurierskiej
Burmistrza
Wołomina
w
trybie
natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy. – nie były to typowe ćwiczenia,
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osoby które otrzymały wezwania miały się stawić osobiście we wskazanych
jednostkach wojskowych.
Aktualizacja Planu Akcji Kurierskiej Gminy Wołomin.
Opracowanie projektu Zarządzenia Burmistrza zmieniającego Zarządzenie w sprawie
organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Wołomin
Koordynacja działań Straży Miejskiej w lotach Drona. Sprawdzanie jakości dymów
powstałych ze spalania w piecach na paliwo stałe na terenie gminy.
Podczas święta „Wszystkich Świętych” razem ze Strażą Miejską patrolowanie terenu
cmentarza wołomińskiego oraz okolicznych ulic Dronem w celu zapewnienia
bezpieczeństwa oraz lepszej przepustowości dla zmotoryzowanych.
Podpisanie umowy określającej przekazanie dotacji celowej dla OSP w Ossowie na
realizację zadania pn. „Remont dachu strażnicy OSP w Ossowie” w ramach
przyznanej gminie Wołomin pomocy finansowej ze środków województwa
mazowieckiego na zadanie „Mazowieckie Strażnice OSP-2019”;
Współpraca z WPR przy realizacji projektu WBO Przeprowadzenie szkoleń
z Pierwszej Pomocy dla członków klubów senioralnych w Wołominie w ramach
zadania Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Warsztaty – szkolenia:
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”;
Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień WKU Warszawa – Praga
wszczęto 8 postępowań administracyjnych w zakresie nałożenia świadczeń
rzeczowych na rzecz obrony;
Przekazanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego danych dotyczących
zestawienia formacji obrony cywilnej gminy Wołomin w związku z planowaną
kontrolą Szefa Obrony Cywilnej Kraju w województwie mazowieckim nt.
„Przygotowanie formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań
ratowniczych”;
Przeprowadzenie szkolenia dla składu Drużyny Wykrywania i Alarmowania Naszej
gminy z tematyki Obrony Cywilnej.
Podpisanie umowy określającej przekazanie dotacji celowej na Fundusz Wsparcia
Policji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie na dofinansowanie zakupu
samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla
Komendy Powiatowej Policji w Wołominie;
Udział w treningach dotyczących ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami
z powietrza realizowanych cyklicznie przez Wydział Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Wołominie;
W zakresie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin: realizacja umów dotacji
celowych na bieżące utrzymanie, rozliczenie okresowych kart eksploatacji sprzętu
pożarniczego, rozliczanie ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP, w
akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach, realizacja rachunków do umów
zleceń dla członków OSP;

20

