WOŁOMIN, 26 CZERWCA 2020 ROKU

WOU.0057.2.2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA WOŁOMINA
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
OD 23 STYCZNIA DO 26 CZERWCA 2020 ROKU
Inwestycje drogowe realizowane przez Powiat Wołomiński i Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie na terenie Gminy Wołomin:
ZADANIA POWIATU na terenie gm. Wołomin
2020
1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr
634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w Gminie Poświętne
Powiat uzyskał dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania z Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości 80% kosztów.
Szacowana wartość robót z nadzorem w latach 2019 – 2021 - 18.038.990,00 zł .
 W 2020 roku Powiat planuje wydatkowanie w wysokości – 13.052.000,00 zł, z
czego dofinansowanie będzie stanowiło 10.441.600,00zł. Pozostała kwota w
wysokości 2.610.400,00 zł finansowana będzie przez Powiat.
Powiat zwrócił się do Gminy o dofinansowanie zadania w 2020 r. w wysokości
783.120,00 zł.
 W 2021 roku zaplanowano wydatkowanie na poziomie – 4.986.993,00 zł, z czego
dofinansowanie będzie stanowiło 3.989.595,00 zł. Pozostała kwota w wysokości
2.610.400,00 zł finansowana będzie przez Powiat.
Powiat zwrócił się do Gminy o dofinansowanie zadania w 2021 r. w wysokości
299.210,00 zł.
Gmina w odpowiedzi przesłała do Starosty pismo z dn.05.05.2020 r., gdzie poinformowano
o finansach Gminy i ograniczeniu w zakresie wprowadzenia nowych nieplanowanych
wydatków do budżetu Gminy Wołomin.
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku do ronda w Zagościńcu na
połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ulicy Boryny w Helenowie
Powiat uzyskał dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania z Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości 80% kosztów
Szacowana wartość robót z nadzorem w latach 2019 – 2021 - 12.101.121,00 zł .
 W 2020 roku planowane wydatkowanie na zadanie – 5.805.200,00 zł z czego
dofinansowanie będzie stanowiło 4.644.160,0 zł. Pozostała kwota w wysokości
1.161.040,00 zł finansowana będzie przez Powiat.
Powiat zwrócił się do Gminy o dofinansowanie zadania w 2020 r. wysokości
370.275,00 zł.
 W 2021 roku planowane wydatkowanie na zadanie – 5.929.871,00 zł z czego
dofinansowanie będzie stanowiło 4.743.898,00 zł. Pozostała kwota w wysokości
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2.610.400,00 zł finansowana będzie przez powiat.
Powiat zwrócił się do Gminy o dofinansowanie zadania
355.792,00 zł.

w

2021 r. wysokości

Gmina w odpowiedzi przesłała do Starosty pismo z dn.05.05.2020 r., gdzie
poinformowaliśmy o finansach Gminy oraz że proponujemy, jako wkład gminy potraktować
koszty związane z budową oświetlenia w tej drodze.
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Wołominie planowane jest przesunięcie środków na
zadanie związane z budową oświetlenia ulicznego ww. drodze powiatowej – wartość
350.000,0 zł
ZADANIA WOJEWÓDZTWA na terenie gm. Wołomin
1.Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze
krajowej S8
W dniu 11 maja 2020 roku w MZDW w Warszawie została podpisana umowa z Wykonawcą
robót. Wykonawca firma – COLAS Polska sp. z o.o. z woj. wielkopolskiego.
Wartość robót całej inwestycji – 18.814.608,05 zł brutto, w tym wartość budowy
oświetlenia – 134.565,92 zł brutto. Zgodnie z umową termin wykonania robót 18 miesięcy
od dnia podpisania umowy, termin uzyskania decyzji – pozwolenia na użytkowanie obiektu
– 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Wg informacji uzyskanych od Wykonawcy,
rozpoczęcie robót planowane jest od budowy ronda w rejonie skrzyżowania ulic Witosa i
Boryny na terenie gminy Wołomin. W dniu 09.03.2020 r. Gmina zawarła z MZDW umowę
o współpracy przy budowie oświetlenia ulicznego tej inwestycji, wg której Gmina
sfinansuje budowę oświetlenia. Gmina zabezpieczyła w WPF na 2021 roku środki na ten
cel w wysokości 150.500,0 zł.
2.Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ulicy 1 Maja z Al.
Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ulicy Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w
m. Duczki na terenie gm. Wołomin
informacje wg pisma MZDW z dn.12.02.20 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2024 zakłada realizację inwestycji. MZDW
oczekuje na deklarację Gminy, co do zakresu i wartości kwotowej dot. współfinansowania
realizacji opracowania dokumentacji projektowej ew. inne czynności dot. realizacji ww.
zadania. MZDW planuje rozpocząć proces projektowy w 2021 roku.
3.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska na
wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka, Kobyłka, Wołomin
MZDW zleciło opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
firmie ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. Prowadzone są końcowe uzgodnienia projektowe z
gestorami sieci wod-kan na terenie gmin Zielonka, Kobyłka i Wołomin.
4.Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 634 i 635 na terenie miasta
Wołomin, tj. ul. Szosa Jadowska z Al. Niepodległości
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MZDW zleciło opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
firmie VIVALO Sp, z o.o. w grudniu 2019 r. Prowadzone są prace projektowe.
Przewidywany (przez MZDW) termin wykonania zadania – II kw. 2020 r.
5.Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do
km 11+486 na terenie miasta Wołomin
MZDW zleciło opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
firmie TRAKT Krzysztof Karabin. Inwestycja realizowana przez Gminę Wołomin w
drodze wojewódzkiej nr 634 na podstawie Porozumienia z dnia 16.03.2018 r. w sprawie
przekazania Burmistrzowi Wołomina zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr
634 na odcinku od km 35+713 do km ok. 38+648 w Gminie Wołomin:
6. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ciągu
pieszo – jezdnego wraz z oświetleniem przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od
km ok. 35+713 do km ok. 38+648 w miejscowości Duczki i Stare Grabie w gminie
Wołomin, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji pozwolenia
wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie
gminy Wołomin w ramach ZIT WOF”.
Prace projektowe zakończone. Trwają uzgodnienia branżowe oraz postępowania
administracyjne, takie jak: wydanie odstępstwa od warunków technicznych, wydania
decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Po uzyskaniu ww. decyzji Wykonawca projektu (w
Imieniu Burmistrza) wystąpi z wnioskiem do Wojewody o wydanie decyzji ZRID. Termin
wykonania zamówienia do 30.10.2020 r.
ZARZĄDZANIE FINANSAMI GMINY
WYDZIAŁ OPŁAT I PODATKOW LOKALNYCH
Praca wydziału w tym okresie skupiała się głównie na trzech obszarach:
1. Prace związane z zamknięciem roku oraz przygotowaniem sprawozdania rocznego w
powiązaniu z pracami związanymi z wdrożeniem projektu e-usługi dla gminy
Wołomin, w tym:
a. dalsze uzgadnianie sald na kontach podatników
b. bieżące prace prowadzone wraz z dostawca oprogramowania oraz ZI w zakresie
skonfigurowania systemu w sposób dostosowany do potrzeb naszego urzędu.
c. ustalanie uprawnień poszczególnych użytkowników.
d. dostosowanie parametrów programu oraz próbne naliczenia i wydruki
podatkowego wymiaru rocznego w nowym systemie,
e. dostosowanie parametrów programu oraz próbne naliczenia i wydruki
zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
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2. Prace związane z przygotowaniem rocznego wymiaru podatkowego roku tj.:
a. wydruk niespełna 40 000 szt. decyzji podatkowych dla 16 699 kont podatkowych
(nieruchomości),
b. prace biurowe związane z kopertowaniem oraz wydrukiem i przypięciem ZPO,
c. przygotowanie umów na doręczanie z pracownikami urzędu,
d. rozliczenie umów,
e. przygotowanie list wysyłkowych i przekazanie korespondencji zamiejscowej na
pocztę.
F. obsługa księgowa wpłat oraz telefoniczna mieszkańców po otrzymaniu decyzji
podatkowych.
3. Prace związane z przygotowaniem i rozesłaniem 9 326 szt. zawiadomień o zmianie
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ponadto w analizowanym okresie:
przygotowano uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwalę w sprawie opłaty targowej.
- przygotowano każdorazowo bazę oraz wysłano ponad 30 000 wiadomości SMS
przypominających o terminie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
- przygotowano i przekazano do organów windykacyjnych korespondencję (pytania o etap
realizacji) mającą na celu analizę skuteczności postępowań przeprowadzanych przez
urzędy skarbowe i komorników sądowych na podstawie kierowanych przez wydział
tytułów wykonawczych przekazanych w latach 2016-2019.
- przygotowywano sprawozdania- kwartalne i miesięczne z wykonania dochodów,
sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie oraz wykaz podmiotów,
którym udzielono ulg w 2019 roku,
- na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców wydano 16 decyzji o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego na cele rolnicze oraz
przekazano rozliczenia dotacji w tym zakresie.
W zawiązku z sytuacja epidemiologiczną w analizowanym okresie niemal cała obsługa
mieszkańców odbywała się drogą telefoniczną i za pomocą poczty elektronicznej.
STATYSTKI PRAC BIEŻĄCYCH WYDZIAŁU OPŁAT I PODATKÓW
LOKALNYCH
-

EWIDENCJA PODATKÓW I OPŁAT
wydane decyzje - dla innych gmin na podstawie postanowień
SKO

15

informacje podatkowe przyjęte od podatników - osoby fizyczne

441

deklaracje podatkowe - osoby prawne

242

deklaracje dot. podatku od środków transportowych

130
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zawiadomienia o zmianach w Ewidencji Gruntów i Budynków
pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie
budynków i budowli
zawiadomienia o zarejestrowaniu bądź wyrejestrowaniu
pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych

459

wezwania do złożenia wyjaśnień, informacji bądź deklaracji

75

odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych
zaświadczenia dot. przedmiotu opodatkowania (np. powierzchni
gospodarstwa)

7

36
161

16

EWIDENCJA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
przyjętych deklaracji

1468

w tym deklaracje składanie po raz pierwszy

206

wezwania do złożenia wyjaśnień

6

adresy skierowane do kontroli przez Straż Miejską

36

KSIĘGOWOŚĆ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
postanowienia o zarachowaniu wpłat na poczet zaległości bądź
rozksięgowaniu wpłat częściowych

47

decyzje określające nadpłatę
zaświadczenia o niezaleganiu bądź potwierdzające wysokość
zaległości

74
36

wpłaty -podatki (bank)

12851

wpłaty -podatki (kasa)
wpłaty -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(bank)
wpłaty -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(kasa)

4454
27207
3235

WINDYKACJA
upomnienia

1917

tytułu wykonawcze

wstrzymanie terminów
5
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COVID
korespondencja do komorników sądowych i urzędów
skarbowych

76

decyzje dot. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

20

postanowienia i wezwania w postępowaniu o udzielenie ulgi

105

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ BURMISTRZA WOŁOMINA, WYDZIAŁY
MERYTORYCZNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
1) ZARZĄDZENIA:
OD 1 STYCZNIA 2020 R. WYDANO 180 ZARZĄDZEŃ.
2) Wydział Organizacji Urzędu:
 Od 1 stycznia 2020 r. wpłynęły 107 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 Od 02.01.2020 roku do Biura Obsługi Mieszkańców - Kancelaria Ogólna wpłynęło
ponad 18500 pism;
 Z UWAGI NA WPROWADZONY STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
INTERESANCI NIE BYLI PRZYJMOWANI.
 OD STYCZNIA 2020 R. WPŁYNĘŁO 28 WNIOSKÓW O OBJĘCIE
PRZEDSIĘWZIĘCIA PATRONATEM BURMISTRZA WOŁOMINA.
 WPŁYNĘŁO OGÓŁEM 15 WNIOSKÓW, ZAPYTAŃ I INTERPELACJI
ZAPYTANIA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE;
4) ZADANIA INWESTYCYJNE:
Zadania inwestycyjne:
1. Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii
kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na
odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego –
rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na budowę ciągu
pieszo – rowerowego, termin zakończenia robót – 30.04.2021 r.
2. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu – zlecono wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy placu zabaw, termin realizacji
dokumentacji – 22.07.2020 r., zgłoszono roboty niewymagające pozwolenia na
budowę do Wydziału Budownictwa w Starostwie.
3. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej zlecono wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy placu zabaw, termin realizacji
dokumentacji – 22.07.2020 r.
4. Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im.
6
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5.

6.

7.

8.

Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu - wykonano dokumentację
projektowo – kosztorysową budowy placu zabaw, zgłoszono roboty niewymagające
pozwolenia na budowę do Wydziału Budownictwa w Starostwie.
Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego
oświetlenia w ul. Mostowej - zgłoszono roboty niewymagające pozwolenia na
budowę do Wydziału Budownictwa w Starostwie.
Budowa oświetlenia w ul. 100 lecia w miejscowościach Zagościniec, Helenów zgłoszono roboty niewymagające pozwolenia na budowę do Wydziału Budownictwa
w Starostwie, przygotowano postępowanie przetargowe na budowę oświetlenia.
Zielona Ostoja – Hufiec ZHP Wołominie - wykonano dokumentację projektowo –
kosztorysową dot. zagospodarowania terenu wokół Hufca ZHP, uzyskano decyzję na
wycinkę.
Nowy plac zabaw przy wołomińskiej pływalni - wykonano dokumentację
projektowo – kosztorysową budowy placu zabaw, zgłoszono roboty niewymagające
pozwolenia na budowę do Wydziału Budownictwa w Starostwie.

Kontynuacja prac projektowych:
1. Przebudowa ul. Andersa w Wołominie – zakończono prace projektowe, 27.05.2020
uzyskano decyzję ZRID.
2. Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie – 06.05.2020 r. rozwiązano umowę z
Projektantem.
3. Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach – 07.05.2020 r. uzyskano
decyzję ZRID, termin przekazania dokumentacji przez Projektanta – 30.06.2020 r.
4. Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu – 28.05.2020 r. uzyskano decyzję ZRID,
termin przekazania dokumentacji przez Projektanta – 30.06.2020 r.
5. Budowa ul. Kochanowskiego – zakończono prace projektowe, 22.01.2020 r.
uzyskano decyzję ZRID.
6. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul.
Wileńskiej 23 – w dniu 11.02.2020 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę
Trwają prace projektowe, termin zakończenia:
1. Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie – 30.11.2020 r.
2. Budowa ul. Kleeberga wraz z ul. Bohatyrowicza – 30.09.2020 r.
3. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej
w Zagościńcu – 30.10.2020 r
4. Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul.
Wołomińskiej – 30.11.2020 r.
5. Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) – 30.11.2020 r.
6. Budowa ul. Nagórnej w Wołominie – 30.11.2020 r.
7. Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach – 30.11.2020 r.
8. Budowa ul. Polskiej – 30.09.2020 r.
9. Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową – 30.11.2020 r.
10. Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego – 30.10.2020 r,
7
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Kontynuacja robót budowlanych:
1. Budowa ul. Długiej w Duczkach – zakończono roboty budowlane drogowe i
odebrano 02.04.2020 r.
2. Budowa ul. Kurkowej w Wołominie – 23.04.2020 r. odebrano roboty budowlane,
rozliczono zadanie.
3. Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej
w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego 30.04.2020 r. odebrano roboty budowlane, rozliczono zadanie.
4. Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w
Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach –
22.05.2020 r. odebrano roboty w ul. Przytorowej w Duczkach, 03.04.2020 r.
podpisano umowę na budowę parkingu P+R przy ul. Przytorowej w Duczkach,
termin wykonania – 31.07.2020 r. Budowa centrum przesiadkowego w ul. Żelaznej –
dokonano zgłoszenia wykonania robót do Wojewody Mazowieckiego.
5. Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego
w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie w
celu nadania nowych funkcji gospodarczych – uzyskiwana jest decyzja ustalająca
plan remediacji bądź decyzja o zwolnieniu z remediacji, terenu po oczyszczalni
ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i Legionów w Wołominie.
6. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – trwają roboty budowlane,
termin zakończenia 30.08.2020 r.
7. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie – termin
zakończenia robót budowlanych i przekazanie budynku do użytkowania - 11.08.2020
r.
6)

PLANOWANIE ROZWOJU I REWITALIZACJA

Plan Adaptacji do Zmian
Klimatu
Społeczne wnioski do
budżetu gminy –zamiast
WBO
Raport o stanie gminy
Dostępność plus

Zadanie realizuje Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju we
współpracy z zespołem złożonym z merytorycznych
pracowników urzędu. Jesteśmy w trakcie opracowywania
danych z zakresu hydrologii.
W związku z Covid-19 Burmistrz Wołomina oraz Rada
Miejska podjęli decyzję o przeniesieniu realizacji SW2020,
na które nie podpisano jeszcze umowy na przyszły rok
i rezygnację z SW2021.
22 czerwca WPR zakończył prace nad raportem.
Powołaliśmy koordynatora oraz zespół zadaniowy d/s
dostępności. Pierwsze spotkanie planujemy w lipcu.
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Plan zaopatrzenia w
ciepło, energię
elektryczną i paliwa
gazowe

Przystąpiliśmy do aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Wołomin na lata 2012-2027 ”. Została już podpisana umowa
z wykonawcą.

Remont dla Seniora

Do tej pory zrealizowano 10 zgłoszeń w ramach projektu
Remont dla seniora.
Odbyło się spotkanie inauguracyjne komitetu, prace
wstrzymał covid-19, ale wznowiono je na początku czerwca.
Miasta/gminy będące członkami komitetu ustalają termin
kolejnego spotkania i harmonogram prac mających na celu
wspólne uczczenie 100-letniej rocznicy zwycięstwa nad
bolszewikami.
- w 2020 roku WPR wydało 269 zaświadczeń dot.
nieruchomości na terenie rewitalizacji
- w ramach projektu „Przestrzeń dla Partycypacji”
uczestniczyliśmy w warsztatach on-line dotyczących
zdalnego przeprowadzania konsultacji społecznych.
Pracujemy nad harmonogramem i możliwością
przeprowadzenia konsultacji z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa. We współpracy z wydziałem Urbanistyki
szukamy wykonawcy, który będzie również uczestniczył w
prowadzeniu konsultacji społecznych Miejscowego Planu
Rewitalizacji,
22 czerwca odbyło się pierwsze po przerwie spowodowanej
pandemią spotkanie zarządu Wołomińskiej Rady Seniorów,
podczas którego ustalono kierunki działań na najbliższy czas.
Zawieszono do odwołania projekty wymagające spotkań
dużych grup seniorów.
Podpisaliśmy umowę na wykonanie 16 ławek w lokalizacjach
zgłoszonych przez mieszkańców. W tym roku zgłaszano
również ławki wymagające remontu – wszystkie naprawy
zostały już wykonane.
MRM przyłączyła się do #AKCJAAKCEPTACJA, projektu
dotyczącego powszechnej akceptacji i samoakceptacji.
Wydrukowane zostały ulotki, plakaty, MRM prowadzi
również działania na portalach społecznościowych.
Trwa bieżąca obsługa Fanpage oraz strony www Rady
Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz strony
wolomin.org.

Komitet BW 1920

Rewitalizacja

Polityka senioralna

Program Ławka

Młodzieżowa Rada
Miasta
Pozostałe zadania
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6A) WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ OD DNIA 08.08.2018 R. DO DNIA
19.06.2020 R., WYDAŁ 8287 BILETÓW METROPOLITALNYCH, W TYM:
1) 2167 - Wołomińskich Kart Mieszkańca (od dnia 01.04.2019 r. do dnia 19.06.2020 r.);
2) 281 - Wołomińskich Kart Mieszkańca Senior (od dnia 01.04.2019 r. do dnia 19.06.2020
r.).
1) Gmina Wołomin w dniu 15.06.2020 r. dokonała odbioru prac wykonanych przez
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne EUROASFALT Sp. z o.o., z siedzibą w
Olsztynie, związanych z modernizacją przejść dla pieszych na drogach gminnych w ramach
projektu budżetu obywatelskiego na rok 2020 pn. „Bezpieczeństwo to podstawa –
bezpieczne przejścia dla pieszych”, w poszczególnych lokalizacjach:
a) skrzyżowanie ulic Kleeberga/Tęczowa w Wołominie;
b) skrzyżowanie ulic Batorego/Tęczowa w Wołominie;
c) skrzyżowanie ulic Kościelna/Mieszka I w Wołominie.
2) Została zawarta Umowa z firmą „ELVOT Bogdan Uziębło ENERGETYKA I
OŚWIETLENIE” z siedzibą w Warszawie, dotycząca wykonania robót związanych z
wymianą opraw oświetlenia i doświetlenia ulicznego na oprawy LED w ramach
wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2020, w tym: uzupełnienie lampy oświetlenia
ulicznego w ul. Racławickiej w Majdanie, wymianę oświetlenia na ulicy Głównej w Starych
Grabiach, wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miejscowości Stare
Lipiny, zakup oraz instalację oświetleń ulicznych typu LED w drodze gminnej na terenie
sołectwa Nowe Grabie, poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ulicy
Boryny w Helenowie – wymianę oświetlenia na LED oraz oznakowanie.
3) Została zawarta Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (ul.
Przytorowa, Duczki, nr działki 215).
4) Została zawarta Umowa o świaczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (ul. Zielona,
Wołomin, dz. nr 36 – 279).
5) Zgodnie z zawartą Umową nr 529.2019 z dnia 17 grudnia 2019 r., pomiędzy Miastem
Kobyłka, Gminą Wołomin, Miastem Zielonka a Powiatem Wołomińskim, udzielono
Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na prowadzenie zadania w zakresie
zapewnienia transportu zbiorowego liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska –
Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście – Zagościniec (tzw. Wspólny bilet).
6) W dniu 01.06.2020 r., dokonano odbioru prac związanych z wymianą słupów WZ – 6,5
oraz opraw OCP-70 na ulicy Kobyłkowskiej w Wołominie. Prace zostały wykonane w
ramach robót dodatkowych do Umowy nr 153/WGK/26/2020 z dnia 18.03.2020 r.,
polegających na wymianie elementów systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Wołomin.
7) Współpraca stała z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego związana
z dezynfekcją (COVID-19) miasta i gminy Wołomin, dotychczas dwa dni w tygodniu, czyli
poniedziałek i piątek.
8) Kontynuowanie usuwania z terenów miasta pojemników na mieszankę piaskowo solną.
9) Wykoszenie traw i dezynfekcja urządzeń zabawowych na placach zabaw.
10) Przegląd gwarancyjny Parku im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie.
10
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11) Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej i niskiej , w tym wykoszenie
traw związane z trwającą gwarancją Parku im Zofii i Wacława Nałkowskich, cięcia
pielęgnacyjne drzew miejskich, pielęgnacja skupin krzewów i róż, sadzenie roślin
sezonowych w wazach i na rabatach.
12) Współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska dotycząca monitorowania uszkodzeń
spowodowanych przez dziki.
13) Współpraca ze Strażą Miejską w zakresie usuwania dzikich wysypisk oraz poprawy
oznakowania ruchu drogowego.
14) Bieżące sprzątanie miasta w tym zamiatanie ulic.
15) Bieżące według kolejności zgłoszeń uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej
ulic gminnych.
16) Posadzenie 30 szt. głogów na 30 lecie samorządu oraz dosadzenie jeszcze 10 szt. celem
uzupełnienia nasadzeń w tej części miasta.
17) Złożenie wniosków do Starosty Powiatu Wołomińskiego z prośbą o usunięcie
drzew z terenów miejskich stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz ruchu drogowego.
18) Wizja lokalna dotycząca potrzeby zmiany lokalizacji koszy na śmieci ustawionych na
terenie miasta Wołomin.
19) Usuwanie skutków po burzy i silnych podmuchach wiatru polegające na usunięciu
zagrożenia powodowanego przez nadłamane konary oraz zabranie złamanych konarów i
gałęzi powalonych na drogi i place miejskie.
20) Realizacja zadania budowy monitoringu na terenie placu zabaw przy ul. Miłej w
Duczkach.
21) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na doposażenie placów zabaw przy
ul. Rolnej i Pogodnej w ramach wykonania funduszu sołeckiego w Nowych Lipinach.
22) Zlecenie budowy ogrodzenia placu zabaw w Leśniakowiźnie.
23) Realizacja zadań związanych z utrzymaniem miejskiego systemu informacji.
24) Prace związane z bieżącym utrzymaniem gminnych placów zabaw.
25) Realizacja zadań w ramach wykonania funduszy sołeckich.
26) Rozstrzygnięcie postępowania na konserwację urządzeń wodnych na terenie miasta
i gminy Wołomin w 2020 r. zawarcie umowy.
27) Rozstrzygnięcie postępowania na naprawę cząstkową nawierzchni drogowych na terenie
miasta i gminy Wołomin w 2020 r. zawarcie umowy.
28) Realizacja umowy na wykonanie przeglądu pozimowego (ocena techniczna) oraz
rozszerzonego (5-letniego) dróg i obiektów mostowych, znajdujących się w zarządzie
Urzędu Miejskiego w Wołominie.
29) Realizacja umowy bieżącej konserwacji dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i
dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin i dostawę kruszywa w miejsce wbudowania, w
zakresie szacunkowym wskazanym w przedmiarze robót i przez przedstawiciela
Zamawiającego, po cenach jednostkowych wg oferty.
30) Telekonferencje mające na celu przedstawienie programów do ewidencji dróg.
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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
dotyczące nieprawidłowości w odbieraniu odpadów komunalnych,
3. wpłynęło 12 wniosków na transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest,
4. prowadzono postępowania w sprawie wydania decyzji nakazujących usunięcie
odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
5. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych,
6. przygotowanie uchwały sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części
opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku;
Drzewa i krzewy:
1. wpłynęło 65 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów,
2. wpłynęły 3 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,
3. w ramach prowadzonych spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na usunięcie
drzew z terenu prywatnych nieruchomości dokonano 73 oględzin w terenie, podczas
których sporządzono 73 protokoły,
4. wydano 10 decyzji dotyczących zezwolenia na usunięcie drzew.
Edukacja ekologiczna:
1. Rozstrzygnięcie konkursu rodzinnego dotyczącego prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych Kamera! Akcja! Segregacja!
2. Przeprowadzono spotkanie informacyjne z zarządcami nieruchomości, w sprawie
zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1.
2.
3.
4.
5.

Inne:
prowadzenie 2 postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na uprawę
konopi włóknistych,
Wydano 3 decyzje umarzające w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,
Wszczęto 2 postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i wystąpiono do organów opiniujących, przygotowano 2
wezwania do uzupełnienia do uzupełnienia dokumentacji,
Obecnie prowadzonych jest 8 postępowań w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach,
Wystąpiono do Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany składu komisji do
spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
12
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6.

7.
8.
9.

produkcji rolnej,
przygotowanie Zarządzenia nr 151/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 27 maja 2020r.
w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania na terenie Gminy Wołomin
wartości zwierząt zabitych lub podanych ubojowi w związku ze zwalczaniem chorób
zakaźnych,
obsługa mieszkańców w zakresie udzielenia informacji dot. dotacji na
dofinansowanie wymiany źródeł ciepła,
przyjęcie i sprawdzenie pod względem merytorycznym łącznie 79 wniosków dot.
dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła;
podpisanie 35 umów na dofinansowanie wymiany źródła ciepła – piece;

8) WYDZIAŁ URBANISTYKI
1. Odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu wraz z dyskusjami publicznymi i
zbieraniem uwag:
1) proj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy Al.
Niepodległości w Wołominie – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
2) projektu miejscowego planu Centrum Duczek w gminie Wołomin wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
3) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wołomin.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
miejscowościach Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – etap I został
przygotowany do wyłożenia do publicznego wglądu.
3. Wysłano ok. 650 listów z informacją o wpisie do ewidencji zabytków, o wyłączeniu z
ewidencji oraz o sporządzeniu nowej karty.
4. Ponadto Wydział prowadził postępowania w sprawie decyzji urbanistycznych (wydano
37 szt. decyzji celu publicznego i 104 szt. decyzji o warunkach zabudowy), wydał 16
postanowień oraz wypisy z miejscowych planów / studium (111 szt), informacje o
przeznaczeniu gruntów (168 szt.), opiniował projekty podziałów (40 szt), w sprawie
ustalenia linii rozgraniczającej (3 szt), zaświadczenia o zgodności z mpzp (2 szt)
odpowiedział w sprawach innych (33 szt).
9) ZEC Sp. z o.o. w Wołominie
Miesiące wiosenne są dla Zakładu Ciepłowniczego początkiem wejścia w sezon letni. Jest
to okres rozpoczynania inwestycji, gromadzenia zapasów miału węglowego jak i również
wykonywania przeglądów urządzeń pracujących cały okres zimowy.
Najważniejsze zadania i wydarzenia zaistniałe w omawianym czasie:
 Zakończony został sezon grzewczy zimowy a rozpoczyna letni, gdzie Ciepłownia
dostarcza energię tylko do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
 Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem remontowo-inwestycyjnym na rok 2020.
 Trwa budowa odpylacza workowego spalin kotła WR-25/M nr 1.
 Usunięto awarie przy ul. Mieszka I 6A na osiedlu Niepodległości.
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 Zgodnie z planem inwestycyjnym na 2020 rok w marcu zrealizowano dostawę miału
węglowego z kopalni KWK Murcki Staszic oraz na przełomie maja i czerwca
zrealizowano dostawę miału węglowego od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ATEX
Sp. z o.o. .
 Przeprowadzono pomiary emisji zawartych w spalinach dla kotłów wodnorusztowych
pracujących w różnej konfiguracji. Wyniki badań wykazały zgodności z
obowiązującymi standardami.
 Systematycznie monitorowana jest sytuacja na rynku uprawnień do emisji dwutlenku
węgla. Zakup jest prowadzony zgodnie z przyjętą strategią.
 Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z Wykonawcą na
wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach planu inwestycyjnego na rok
2020 dla budowy przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Toruńskiej,
Katowickiej, Sikorskiego 4 oraz do segmentów przy ul. Teligi w Wołominie.
Planowane rozpoczęcie realizacji robót – od 22.06.2020r.
 Zlecono wykonanie projektu organizacji ruchu dla realizacji w/w zadań
inwestycyjnych.
 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przyłącza
sieci ciepłowniczej do budynku przy ulicy Wileńskiej 19 w Wołominie.
 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka przyłącza sieci
ciepłowniczej na terenie Galerii Handlowej przy ulicy Geodetów w Wołominie.
 Współpraca z Wykonawcą robót w zakresie nadzoru nad infrastrukturą ciepłowniczą
przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Kolejowej w Wołominie na odcinku od
ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego polegająca na budowie
chodnika, ciągu pieszo – rowerowego, drogi dojazdowej oraz przebudowie oświetlenia
drogowego”.
 Trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania przetargowego na
wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadań
inwestycyjnych planowanych na rok 2021.
10) MZO SP. Z O.O. W WOŁOMINIE
Podpisano następujące umowy w wyniku przetargu nieograniczonego na:
1.
Dostawę oleju opałowego i oleju napędowego.
2.
Dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów.
3.
Usługę ręcznego sortowania odpadów komunalnych.
4.
Dostawę opon.
5.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 200301 – niesegregowane odpady
komunalne.
6.
Dostawa pojemników na odpady komunalne.
7.
Zakup dwóch turbin i neutralizatora antyodorowego.
8.
Zakup i dostawa używanej ładowarki kołowej.
9.
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 150106.
14
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Ponadto podpisano następujące umowy:
1.
Dostawę olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla taboru samochodowego.
2.
Dostawa gazu propan – butan w butlach do napędu silników wózków widłowych.
3.
Dostawa środków ochrony indywidualnej.
4.
Pranie odzieży roboczej pracowników MZO.
5.
Sukcesywna dostawa wody mineralnej.
6.
Sukcesywna dostawa odzieży letniej dla pracowników MZO.
7.
Sukcesywna dostawa środków czystości.
Ogłoszone przetargi:
1.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Miejskiego Zakładu Oczyszczania
w Wołominie Sp. z o.o.
2.
Usługa leasingu zwrotnego operacyjnego z opcją wykupu dwóch rozpylaczy
EmiControls V12SO.
3.
Całodobowy zdalny nadzór sygnałów z lokalnego systemu identyfikacji video
wyposażonego w moduł analizy AI wraz z reakcją grupy interwencyjnej.
4.
Usługa leasingu zwrotnego operacyjnego z opcją wykupu używanej ładowarki
kołowej Komatsu WA380-6.
5.
Ochrona terenów należących do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie
Sp. z o.o.
Ponadto wykonano remont drogi dojazdowej do instalacji kompostowni i składowiska
odpadów w Starych Lipinach oraz wykonano remont ogrodzenia terenu.
11) PWIK SP. Z O.O.
Trwają prace wykonawcze przy:
1. Budowie odgałęzień od sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Kasprzykiewicza w miejscowości Leśniakowizna i ul. Matarewicza w m.
Ossów w gm. Wołomin.
2. Wymianie rurociągów wewnętrznych na SUW Graniczna w Wołominie.
3. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wołomin/Czarna w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach.
4. Obudowie studni nr 7, budowie przewodu tłocznego wodociągowego na dz.
3,2/3,11/1, 12/3,14/4 oraz przebudowie polegającej na wymianie przewodu tłocznego
wodociągowego na dz. 3/11/1.
Pracownicy Przedsiębiorstwa wykonują:
Pracownicy GEW (Grupa eksploatacji sieci wodociągowej) prowadzili prace przy:
 budowie wodociągu w Zagościńcu w ul. Matysiaków;
 budowie odgałęzień wodociągowych w Zagościńcu ul. 100 lecia w ramach
uzupełnienia infrastruktury przed remontem drogi;
 budowie odgałęzień wodociągowych (inne lokalizacje) – 5szt.
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 usuwaniu awarii wodociągowych – 14szt.
 Ponadto pracownicy GEW usuwali drobne awarie na przyłączach wodociągowych,
wymieniali niesprawne hydranty, wymieniali wodomierze, zamykali przyłącza
klientów zalegających z opłatami, płukali sieć wodociągową, wykonywali badania
wydajności hydrantów, prowadzili kontrolę stanu i wymianę 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 w ilości 34 szt. w gminie Wołomin.
 dokonali kontroli uzbrojenia w Leśniakowiźnie ul. Kasprzykiewicza i Ossowie
w ul. Matarewicza, w Zagościńcu ul. 100-Lecia
(na drogach które były
asfaltowane).
 usuwali awarie na sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 wykonali monitoring kamerą inspekcyjną sieci k-s w Kobyłce w ul. Nałkowskiego,
Poniatowskiego , Szeroka, przyłączy i odgałęzień.
 do 31-05-2020 obsługiwali i konserwowali sieć kanalizacyjną i przepompownie w
Kobyłce,
 wykonywali przeglądy i konserwacje przepompowni ścieków na terenie gminy
Wołomin .
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU
SIK OSSÓW
W dniach pomiędzy 21.01.2020 – 25.06.2020 r. Instytucja zajmowała się m.in.
następującymi sprawami:
 W sobotę, 18 stycznia Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie
odwiedziła grupa przewodników z Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK.
Uczestnicy obejrzeli film „Zwycięstwo 1920”, zapoznali się z ekspozycją
historyczną i udali się na spacer do miejsc pamięci.
 Czwartek, 23 stycznia. Burmistrz Wołomin i Dyrektor Samorządowej Instytucji
Kultury uczestniczyli w spotkaniu w Zamku Królewskim organizowanym przez
KGHM. Na spotkaniu prezentowana była wystawa „We saved Europe Bitwa pod
Ossowem 1920”.
 W piątek, 31 stycznia Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie
odwiedzili wiceminister Obrony Narodowej Węgier i Elżbieta Radwan, burmistrz
Wołomina. Goście złożyli wieniec pod tablicą upamiętniającą pomoc Węgrów w
wojnie polsko-bolszewickiej.
 W piątek, 7 lutego w Ossowie odbyły się uroczystości upamiętniające 100. rocznicę
zaślubin Polski z Bałtykiem. Samorządowa Instytucja Kultury uczestniczyła w
wydarzeniu. Po uroczystej Mszy Świętej delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze
pod pomnikiem gen. Józefa Hallera.
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 We wtorek, 11 lutego w Samorządowej Instytucji Kultury odbyło się pierwsze
spotkanie dla dzieci i młodzieży w ramach ferii 2020.
 W czwartek, 13 lutego w instytucji odbyło się drugie spotkanie dla dzieci i
młodzieży w ramach ferii 2020.
 We wtorek, 18 lutego, w Samorządowej Instytucji Kultury odbyło się trzecie
spotkanie dla dzieci i młodzieży w ramach ferii 2020.
 W czwartek, 20 lutego, odbyło się ostatnie spotkanie dla dzieci i młodzieży w
ramach ferii W Ossowie. Na zakończenie cyklu odbyły się warsztaty rysunku
historycznego.
 W niedzielę, 23 lutego siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie
odwiedzili amerykańscy żołnierze. Przewodnikiem grupy był generał John Smales.
Uczestnicy obejrzeli film ,,Zwycięstwo 1920” i udali się na spacer z przewodnikiem
do miejsc pamięci.
 W sobotę, 29 lutego siedzibę instytucji odwiedzili harcerze z Dębego Wielkiego.
Uczestnicy obejrzeli film „Zwycięstwo 1920”, zapoznali się z ekspozycją
historyczną i udali się na spacer do miejsc pamięci.
 W poniedziałek, 2 marca, w siedzibie Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie
odbył się koncert z okazji Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Zespół Młodsi
Panowie Dwaj wykonali piosenki z repertuaru Jacka Kaczmarskiego i Przemysława
Gintrowskiego.
 W środę, 4 marca, Centrum Informacji Turystycznej - Historycznej odwiedził poseł
Grzegorz Braun. W wypowiedzi podzielił się refleksjami w związku z 100. rocznicą
Bitwy Warszawskiej.
 W sobotę, 7 marca, siedzibę instytucji odwiedzili uczestnicy Wschodniej Szkoły
Zimowej – studenci z Białorusi, Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji.
Uczestnicy obejrzeli film „Zwycięstwo 1920”, i udali się na spacer do miejsc
pamięci.
 W poniedziałek, 9 marca, siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie
odwiedzili uczniowie ProEducado –Niepublicznej Szkoły Podstawowej w
Wołominie. Uczestnicy obejrzeli film „Zwycięstwo 1920”, zapoznali się z
ekspozycją historyczną, udali się na spacer z przewodnikiem do miejsc pamięci i
wzięli udział w lekcji żywej historii z rekonstruktorem.
 Spotkania i wydarzenia planowane w czasie, w którym panowała epidemia zostały
przeniesione na inne terminy. W tym czasie na terenie instytucji podjęto m.in.
działania, których celem było przygotowanie obiektu i wystawy na 100 rocznicę
Bitwy Warszawskiej oraz koncepcji obchodów z zachowaniem wymaganych
dostosowań.
 W sobotę, 2 maja, tradycyjnie odbyło się podniesienie Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej na maszt. Uroczystość bez udziału szerokiego grona uczestników została
zaprezentowana w formie nagrania video.
 W sobotę, 9 maja przedstawiciele Stowarzyszenia „Wizna 1939” rejestrowali w
Ossowie ujęcia dotyczące wydarzeń z 1920 roku, m.in. w miejscu, gdzie po
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WOŁOMIN, 26 CZERWCA 2020 ROKU

WOU.0057.2.2020














sierpniowych walkach postawiono pierwszy krzyż upamiętniający śmierć ks.
Ignacego Skorupki. Powstało także artystyczne, plenerowe ujęcie tego historycznego
miejsca. Przedstawiciele stowarzyszenia gościli także w naszym Centrum Informacji
Turystyczno - Historycznej.
18 maja przeżywaliśmy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Udaliśmy się pod
pomnik poświęconym świętemu Janowi Pawłowi II na terenie Sanktuarium Matki
Bożej Zwycięskiej w Ossowie.
Od maja w przestrzeni Parku Kulturowego i Centrum Informacji Turystyczno Historycznej umieszczone zostały wielkoformatowe, archiwalne zdjęcia nawiązujące
do realiów 1920 roku.
We wtorek, 2 czerwca Samorządową Instytucję Kultury w Ossowie ponownie
odwiedził ksiądz Waldemar z parafii św. Aleksandra w Śleszynie. Wspólnie z
parafianami obejrzeli film „Zwycięstwo 1920” i odwiedzili miejsca pamięci. Zgodnie
z zaleceniami sanitarnymi, może przebywać w nim do 8 turystów jednocześnie.
12 czerwca turyści z Krakowa, korzystając z wypożyczalni, rowerów w Ossowie
zrealizowali dwudniową wycieczkę trasami historycznymi powiatu wołomińskiego.
13 czerwca Samorządowa Instytucja Kultury wraz z przedstawicielami
Stowarzyszenia "Wizna 1939", uczniami I LO PUL w Wołominie, przeprowadzała
prace porządkowe na Cmentarzu Poległych w Ossowie przed 100 rocznicą Bitwy
Warszawskiej. Tego samego dnia rejestrowany był odcinek programu "Było, nie
minęło" nawiązujący do wydarzeń 1920 roku.
W niedzielę, 14 czerwca w godzinach przedpołudniowych w Sanktuarium Matki
Bożej Zwycięskiej w Ossowie odbyło się spotkanie z panią Ewą Storożyńską,
współautorką książki "Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą" poruszającej temat
zjawień Matki Bożej podczas Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
19 czerwca i 22 czerwca w siedzibie Samorządowej Instytucji Kultury odbyła się
promocja książki „Wojna polsko–bolszewicka w literaturze polskiej”. Wypowiedzi
zostały zarejestrowane i będą prezentowane w Internecie.
22 czerwca do Ossowa przyjechali Pani Anna Rogalska wnuczka Kazimierza, brata
księdza Ignacego Skorupki i prawnuk Grzegorz Rogalski. Z naszymi gośćmi
omawialiśmy przebieg sierpniowych uroczystości.
Dokonaliśmy rejestracji audio/video wykładów w ramach projektu Ministerstwa
Dziedzictwa i Kultury „Kultura w sieci”.
 Na bieżąco prowadzona jest obsługa i podejmowane są działania w związku z
funkcjonowaniem Instytucji.

MIEJSKI DOM KULTURY
W okresie pandemii MDK w Wołominie zrealizował kilka projektów artystycznych, które
odbywały się w formie online. W tym okresie zrealizował jeden ogólnopolski konkurs
filmowy oraz lokalny projekt społeczny „Moje FOTOczenie: Serdeczność”. W chwili
18
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obecnej ośrodek prowadzi także ograniczoną działalność edukacyjną.
Data

Nazwa wydarzenia

Frekwencja

Szczegóły

MAJ
13 marca – 4 maja: kwarantanna społeczna
3 maja

Święto Konstytucji 3 Maja

Krótka uroczystość transmitowana w sieci
– przemówienia, modlitwa pod pomnikiem
Marszałka
Józefa
Piłsudskiego
w
Wołominie

22 maja – Ogólnopolski
22 czerwca Festiwal Filmów
Krótkometrażowych
„Pandemia – co
zmienia?”

Konkurs o charakterze ogólnopolskim
nawiązujący do tematu pandemii. Do
wygrania nagroda finansowa w wysokości
2000 zł.

22 – 31
maja

Wystawa fotografii
„Ekspresja
dźwięków”

-

Wystawa zdjęć z koncertów i spektakli
teatralnych w wykonaniu mieszkańca
Wołomina - Michała Wagnera

30 maja

Koncert Szaman x
Zigi

-

Koncert w ramach cyklu „Kultura Zdalna”
dwóch lokalnych raperów.
CZERWIEC

1-17
czerwca

Moje FOTOczenie:
Serdeczność

-

Projekt
społeczny
polegający
na
przedstawieniu
przejawów
lokalnej
serdeczności za pomocą fotografii.

6 czerwca

Koncert PnX

-

Koncert w ramach cyklu „Kultura Zdalna”
.

7 czerwca

Koncert Jacka
Kawalca

-

Koncert aktora i wokalisty: Jacka
Kawalca. Koncert transmitowany w sieci.

17 – 29
czerwca

Wystawa malarstwa „Święte wędrowanie”

Wystawa malarstwa
Trojanowskiej .

19 – 21
czerwca

Wołomiński Festiwal Streetfood’u

Zlot foodtrucków na Placu 3 Maja w
Wołominie.

20 czerwca Koncert Sosnowski

-

autorstwa

Anny

Z uwagi na prognozy pogody: koncert
przełożony na 4 lipca.

BIBLIOTEKA
W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 3250 osób, którym wypożyczono 5548
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książek oraz 76 multimediów. W bibliotece zarejestrowało się 20 nowych czytelników.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej oraz filie biblioteczne
w okresie od 21 maja 2020 do 17 czerwca 2020 przeprowadziły następujące działania
kulturalno-oświatowe:
- odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na projekt okładki ulubionej książki „Czytaj i projektuj!” Konkurs przeznaczony był dla wszystkich mieszkańców gminy Wołomin,
- odbyło się rozstrzygnięcie akcji „Wyzwanie dla przedszkolaka”. „Wyzwanie dla przedszkolaka”, to cykl filmów w których prezentowane są zadania plastyczne do wykonania dla
najmłodszych,
- kontynuacja akcji Mała Książka - Wielki Człowiek. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą. Akcja organizowana jest przez Instytut Książki,
- kontynuacja akcji #czytamybolubimy w której m.in. mieszkańcy, recenzują i polecają
książki, warte uwagi,
- wystartował cykl #COOLturka w którym bibliotekarze, polecają książki, audiobooki i filmy. #COOLturka powstaje przy współpracy z portalem WWL24,
- rozpoczęto cykl „Wolontariusze inspirują!” w którym młodzież z Ligi Niezwykłych Wolontariuszy, zachęca do różnorodnych aktywności, od czytania książek do wyzwań plastycznych i zręcznościowych,
- odbyło się spotkane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
- prowadzono cykliczne audycje w Radio Fama „Poczytaj mi Famo”.

BEZPIECZEŃSTWO
STRAŻ MIEJSKA
W okresie międzysesyjnym Straż Miejska w Wołominie przeprowadziła 495 interwencji, w
tym:
- ujawniła 4 naruszenia ustawy o czystości i porządku w gminach,
- 94 wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych,
- podjęła 8 interwencji w związku z podejrzeniem spalania odpadów w piecach, w 7
przypadkach naruszenia skutkowały nałożeniem mkk na kwotę 1500 zł,
- strażnicy ujawnili 30 naruszeń przepisów dot. zwalczania epidemii COVID-19
- wykonali 18 konwojów wartości pieniężnych dla UM w Wołominie
- w związku z ujawnionymi wykroczeniami nałożyli 135 mandatów karnych na kwotę
16650 zł.
- przyjęli i potwierdzili 3 interwencje dot. pojawienia się dzików w przestrzeni miejskiej
- operatorzy drona wykonali 12 lotów operacyjnych,
- codziennie strażnik miejski pełni również służbę ochronną w budynku UM.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz mając na względzie strukturę
zagrożeń, od dnia 1.06.2020 r. Straż Miejska zmieniła godziny pracy, tj. w godz. 7.00 23.00.
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WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ WOŁOMIN W ZAKRESIE WALKI Z
EPIDEMIĄ COVID-19

1. Akcja „dezynfekcja przestrzeni publicznej”
Od 2 kwietnia trwa akcja dezynfekcji przestrzeni miejskiej przy współpracy z DJCHEM
Chemicals Poland. Dezynfekcję prowadzą Gminne Jednostki OSP (Jako wolontariusze również: Cleanservice PL Artrur Bzura, oraz Dobrogowski Ogrody), mieszkańcy są na bieżąco
informowani o dezynfekcji. Dezynfekcja obejmuje miejsca najbardziej uczęszczane: stacje
PKP, przystanki linii autobusowych, targowiska miejskie, urzędy na terenie miasta, teren
przy Komendzie Powiatowej Policji, teren przy siedzibie Straży Miejskiej, tereny podległych gminie spółek MZO, PWiK, ZEC, Przedsiębiorstwa Komunalnego. Od 02.04.2020 do
dnia 15.06.2020 – odbyło się 20 dezynfekcji, zużyto 9000 litrów płynu dezynfekującego pozyskanego od DJ Chem. Płyn do dezynfekcji jest również wydawany sąsiednim gminom,
które zgłosiły takie zapotrzebowanie.
W dniu 25.05.2020 dokonano dezynfekcji terenów przy przedszkolnych z myślą o otwarciu
placówek od 26.05.2020r. Dwukrotnie przeprowadzono dezynfekcję wszystkich placów zabaw znajdujących się na terenie gminy.
Koszt tej akcji do 15 czerwca to 30 000,00 zł. (w tym ekwiwalent dla OSP gminy Wołomin w wysokości: 22 872,83 zł oraz koszt środków, tj. maseczki, rękawiczki, kombinezony,
opryskiwacze).
Płyn wykorzystany przy dezynfekcji przestrzeni publicznej Wołomina przekazany
został nieodpłatnie przez firmę DJChem. Jest to 5% roztwór wody utlenionej (specyfikacja
w załączonym przedruku z niemieckiego instytutu higieny i środowiska odnośnie wykorzystywanego do dezynfekcji środka który otrzymała GMINA Wołomin oraz okoliczne gminy
od Pana Bogdana Domagały z firmy DJChem).
Substancja oparta jest na aktywnym tlenie, który ma właściwości bakterio i wirusobójcze.
Poparte jest to wieloma badaniami. W używanym stężeniu jest absolutnie bezpieczne dla ludzi, zwierząt a także dla owadów.
Od 02.04.2020 do 08.06.2020 dezynfekcja była wykonywana 19 – krotnie. Do akcji zużyto
9000 litrów płynu. Średnio podczas jednej akcji zużywano 430 litrów płynu. Dezynfekowany był obszar przestrzeni publicznej miasta Wołomina (min. perony PKP, wiaty autobusowe,
wejścia do sklepów, marketów, targowisko miejskie, okolice sądu, Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego, teren przed szpitalem, ciągi piesze na odcinkach ulic: 1 Maja, Kościelna, Wileńska, pasaż Mieszka I, Armii Krajowej, Sasina), podejścia do sklepów, aptek, place
zabaw po ich otwarciu, wejścia do przychodni zdrowia, Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, miejscowości okoliczne, Zagościniec, Duczki, Stare Grabie, Majdan, tereny
spółek MZO, ZEC, PWiK. Akcja miała na celu wytypowanie oraz objęcie dezynfekcją jedynie obszaru najbardziej uczęszczanego przez mieszkańców. Akcja nie miała na celu przeprowadzenia dezynfekcji na terenie całej gminy czy miasta a jedynie miejsc najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców pomimo wprowadzonych przez rząd obostrzeń. Zalecenia rzą21
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dowe mówiły o pozostawaniu w domach, nie mniej jednak sprawy pilne musiały być załatwiane. Akcją objęto więc tereny najbardziej uczęszczane, gdzie pomimo zaleceń rządowych – tworzyły się skupiska. Czas jednej akcji to 5-6 godzin. Dezynfekcję wykonywali
druhowie gminnych OSP oraz przeszkoleni pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej
UM w Wołominie po wcześniejszym przeszkoleniu przez pracownika firmy DJChem..
Maseczki użyte podczas dezynfekcji to FFP1 i FFP2. (Sicco tools); Kombinezony lakiernicze, malarskie, chemiczne. (Maskpol, Komx protection); Rękawiczki jednorazowe gumowe.
(Stalco perfect); Opryskiwacze. (manualne Marolex sp. z o.o. , Kwazar korporation, spalinowy Stihl).
2. Szczególne formy udzielania pomocy dla osób objętych kwarantanną – wprowadzone
Zarządzeniem Burmistrza Wołomina nr 101/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie szczególnych formy udzielania pomocy w związku z sytuacją kryzysową w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19
- szczególne formy udzielania pomocy dla osób objętych kwarantanną są realizowane przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie, w szczególności dla osób wymagających wsparcia, osób starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych.
3. Akcja „Maseczka dla Seniora” oraz „Maseczka zamiast mandatu”
Rozdysponowano ponad 19.000 maseczek wielorazowych w tym ponad 12.000 dla każdego
wołomińskiego seniora
- W związku z tym, że najbardziej chronioną grupą osób są niewątpliwie seniorzy
członkowie gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zarekomendowali dystrybucje
maseczek w pierwszej kolejności do tej grupy osób. Odbyła się ona w następujący sposób:
1) poprzez opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej do seniorów objętych świadczeniami
opiekuńczymi;
2) poprzez sołtysów na terenie swoich sołectw;
3) poprzez pracowników Urzędu Miejskiego;
4) uczniowie PUL oraz ich rodzice;
5) Straż Miejska – pod hasłem ”maseczka zamiast mandatu”;
6) OSP Wołomin.
Koszt tej akcji to około 70 000,00 zł.
4. Akcja „ozonowanie samochodów służb bezpieczeństwa”: Straży Miejskiej, Komendy
Powiatowej Policji, ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin,
5. Wyposażenie w środki dezynfekujące oraz środki ochrony osobistej
1) Służb, które jako pierwsze mają kontakt z osobami potencjalnie zarażonymi: pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej w Wołominie, OSP Wołomin będącej w systemie KSRG,
2) Gminny pakiet pomocowy: dla Hospicjum (ks. D. Czupryński), Komenda Powiatowa
Policji, Biblioteka Miejska, MDK, Park Kultury Ossów, Park przy Muzeum Nałkowskich.
3) Pracownicy Urzędu Miejskiego w Wołominie
Łącznie do tej pory rozdysponowano:
- 19 699 maseczek wielokrotnego użycia;
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- 12 500 rękawiczek jednorazowych;
- 250 litrów płynu dezynfekującego;
- 78 litrów mydła w płynie;
- 123 kombinezonów ochronnych;
- oraz: gogle/okulary ochronne, filtry do masek, maski FFP2, ręczniki papierowe i pozostałe
środki ochrony osobistej.
Na wyżej wymienione środki (łącznie pkt 3 oraz pkt 5) od dnia 17.03.2020r. do
25.06.2020r. wydatkowano 305 966,78 zł
6. Dostosowanie podległych jednostek oraz miasta do zaleceń rządowych obostrzeń i
zakazów: zamknięcie placówek oświatowych ( od 16.03.2020), targowiska miejskiego, kluby seniora i innych, wprowadzenie e-lerningu w placówkach oświatowych, teleporad w
ZOZ, zamknięcie miejskich placy zabaw oraz terenów szkolnych. Zgodnie z poleceniami
Wojewody Mazowieckiego wprowadzono czasowe (do odwołania) zawieszenie działalności: placówek wsparcia dziennego, centów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, zawieszenie dla odwiedzających MDK, Biblioteki Miejskiej, Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich,
Instytucji Kultury Ossów 1920, Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan wraz z Pływalnią Miejską.
- od 18.04.2020r. wznowiono pracę Targowiska przy ul. 1 Maja w ograniczonym zakresie,
- po otrzymaniu pozytywnej opinii sanitarnej - wznowienie działalności:
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie (od dn. 04.05.2020)
 Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie (od dn. 07.05.2020)
 Świetlicy Środowiskowej nr 1, nr 2 oraz nr 3 prowadzonych przez OPiTU w Wołominie (od dn. 02.06.2020 r)
 Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie (06.05.2020)
7. Wzmożona praca Wydziału Marketingu: bieżące informowanie mieszkańców o sytuacji epidemiologicznej w powiecie poprzez publikację komunikatów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie, - bieżące informowanie społeczeństwa
o zaleceniach rządowych: Premiera, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także zarządzeniach oraz apelach Burmistrza Wołomina, a także o sytuacji w
gminie i gminnych jednostkach,
8. Wzmożone działania prowadzone przez Straż Miejską w Wołominie (podległość pod
KPP w Wołominie)
W wykonaniu polecenia Wojewody Mazowieckiego WBZK.IV.68.1.7.2020 z dnia 31
marca 2020 r. Straż Miejska w Wołominie z dniem 2 kwietnia 2020 r. ograniczyła realizację
zadań o charakterze publicznym wyłącznie do działań związanych z weryfikacją
wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby
zakaźnej COVID-19, przy ścisłej współpracy oraz zgodnie ze wskazaniami Komendy
Powiatowej Policji w Wołominie. Dnia 18.06.2020 r. Wojewoda Mazowiecki odwołał w
całości przedmiotowe polecenie.
9. Od 30.03.2020r przyłączenie do akcji „Maseczki dla Polski” która ma na celu wesprzeć mieszkańców w produkt deficytowy – bezpłatną maseczkę wielokrotnego użytku.
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Maseczki szyją zrzeszeni w akcji przedsiębiorcy, zadaniem samorządu jest dystrybucja ich
do mieszkańców. Realizacja odbędzie się w miarę możliwości sił przerobowych przedsiębiorców oraz według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie jest zarejestrowane w systemie Organizatora- Fundacji Lerte, na liście oczekujących.
10. Monitoring działań w zakresie przeciwdziałania szerzeniu się epidemii prowadzonych przez ZTM, grupę Stalko, Zakład Linii Kolejowych, (pisma do ZTM, PKP, Grupy
Stalko z zapytaniem o wdrożenie środków reżimu sanitarnego), odpowiedź potwierdzająca
podjęcie działań dezynfekcyjnych w środkach komunikacji publicznej. Dodatkowo OSP
gminne dezynfekowało teren stacji PKP w Wołominie i Duczkach oraz terenów przy kolejowych gdzie przemieszczają się osoby.
11. Szereg prac mających na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców oraz Inne nie
wymienione powyżej Narzędzia wsparcia dla mieszkańców, m.in:
1) Zarządzenie nr 121/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 02.04.2020 r w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla przedsiębiorców wynajmujących lub wydzierżawiających
nieruchomości gminne, Apel Burmistrza do Zarządu SBM z prośba o podjęcie działań
wspierających wołomińskich przedsiębiorców: czasowe zwolnienie z opłat czynszu;
2) Zarządzenie nr 130/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 22 kwietnia 2020 r w sprawie
określenia na czas epidemii wysokości opłaty za udostępnianie pomieszczeń w obiektach
oświatowych stanowiących własność Gminy Wołomin ;- obniżenie za okres kwiecień-czerwiec 2020 czynszu z tytułu najmu pomieszczeń znajdujących się w gminnych jednostkach
oświatowych z przeznaczeniem na sklepiki, kuchnię, stołówki, do kwoty 1 zł,
3) promujemy lokalnych przedsiębiorców oraz lokalne sklepy, którzy dowożą żywność na
wynos.
4) umowy na kontynuację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będą realizowane, pomimo
zamknięcia żłobków,
5) wystosowanie apelu do dyrektorów niepublicznych szkół i przedszkoli z prośba o rozważenie możliwości nie opłacania czynszu przez rodziców,
6) rozszerzenie zdalnych działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkół
gminnych.
7) W maju jako partner gmina Wołomin uruchomiła darmową aplikację z ogłoszeniami
usług dla lokalnych przedsiębiorców – WOŁCZER.PL
12. Przeprowadzenie testów na koronawirusa dla pracowników przedszkoli publicznych gminy Wołomin.
Testy metodą RT-PCR są testami zalecanymi przez WHO, ponadto epidemiolodzy z
Ministerstwa Zdrowia też polecają tego typu testy które są dokładniejsze od serologicznych
gdyż wykrywają materiał genetyczny wirusa a nie jedynie przeciwciała. Informację
przekazała nam Pani profesor Korsak z punktu pobrań z Wojskowego Instytutu
Medycznego przy ulicy Szaserów w Warszawie.
Koszt testu od jednego badanego to 280 PLN. Ceny tego typu testów wahają się od 350 do
550 PLN.
Testy były przeprowadzane dwuetapowo. 21 i 22.05.2020 oraz 28 i 29.05.2020.
Koszt przeprowadzenia testów dla 187 pracowników gminnych publicznych przedszkoli to
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52 000,00 zł.
Razem koszty walki gminy to 328 839,61 zł.
Informacja z działalności Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w okresie
od 17 stycznia 2020 roku do 10 czerwca 2020 roku.
Do najważniejszych przedsięwzięć WBZK zaliczyć należy:
 Koordynacja zabezpieczenia „Orszaku Trzech Króli”;
 Co tygodniowe sprawdzenie systemu łączności z Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wojewody i Starosty;
 Bieżąca działalność polegająca na przygotowywaniu dokumentacji z zakresu
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, odpowiedzi na pisma mieszkańców oraz
jednostek z którymi prowadzona jest współpraca;
 Opracowano oraz uzgodniono w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim „Plan
szkolenia obronnego Gminy Wołomin na rok 2020”;
 Opracowano oraz uzgodniono w Starostwie Powiatowym w Wołominie: „Plan
działania w zakresie obrony cywilnej gminy Wołomin na rok 2020”, „Plan pracy
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na rok 2020”, „Wieloletni plan
działania w zakresie obrony działania Szefa Obrony Cywilnej gminy Wołomin na
lata 2020 – 2024”
 Udział w treningach dotyczących ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami
z powietrza realizowanych cyklicznie przez Wydział Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Wołominie w zakresie sprawdzenia gotowości podmiotów
cywilnych do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza
oraz prowadzenia działań poszukiwawczo – ratowniczych;
 Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień WKU Warszawa – Praga
prowadzono postępowania przygotowawcze w zakresie nałożenia świadczeń
rzeczowych na rzecz obrony;
 Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień WKU Warszawa – Praga
prowadzono postępowania przygotowawcze w zakresie uchylenia świadczeń
rzeczowych i osobistych na rzecz obrony;
 W zakresie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin przekazanie dotacji
celowej na zakup lekkiego samochodu dla OSP w Wołominie w ramach WBO
„Zakup samochodu dla OSP Wołomin”;
 Realizacja umowy dla OSP Wołomin, której przedmiotem jest udzielenie dotacji
celowej w wysokości 15 500,00 zł na realizację zadania pn. „Doposażenie lekkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wołomin”
 Przygotowanie umowy, w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, której przedmiotem jest udzielenie
dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie zadania pt.
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modernizacja sali dydaktyczno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wołominie.
Przyjęcie darowizny od Marszałka Województwa Mazowieckiego w postaci środków
ochronnych oraz płynu dezynfekującego (o łącznej wartości 13 804,44 zł) oraz
zgodnie z wolą Darczyńcy przekazanie jej do OSP w Wołominie (KSRG) w celu
realizacji działań związanych z likwidacją pandemii koronawirusa
Opracowano i przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ankietę – Narodowy Kwestionariusz
Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych;
Opracowano oraz przekazano do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Wołominie informację z wykonania realizowanych działań na
terenie gminy Wołomin w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i
młodzieży w okresie ferii zimowych w 2020 r. w oparciu o wytyczne Wojewody
Mazowieckiego do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego
w 2020 roku;
Opracowano i przesłano do Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW zestawienie liczbowe personelu
medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych oraz rozliczenie personelu
medycznego w Gminie Wołomin;
Przeprowadzenie zamówienia publicznego, zakup oraz odbiór przyczepy specjalnej z
agregatem prądotwórczym o mocy 38 kVA
Od czasu wprowadzenia stanu pandemii z powodu COVID-19 koordynacja działań
służb oraz gminy w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii;
Organizowanie spotkań GZZK . Do dnia 10.06.2020r. Zespół spotkał się 17 razy.
Koordynacja i udział w dezynfekcji przestrzeni publicznej Wołomina;
Udział w prowadzeniu zakupów środków ochrony osobistej dla pracowników urzędu
i mieszkańców Wołomina;
Organizacja współpracy z gminnymi OSP, Policją i Strażą Miejską w walce z
COVID-19;
Zorganizowanie dla pracowników gminnych przedszkoli badań na obecność
„Koronawirusa”;
Monitorowanie zagrożeń na terenie gminy: rzeka Czarna, oględziny oraz
koordynowanie wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu,
Przeprowadzenie procedury nadania numerów rejestracyjnych dla drona w Urzędzie
Lotnictwa Cywilnego zgodnie z nowymi przepisami.

26

