WOŁOMIN, 17 LIPCA 2020 ROKU

WOU.0057.3.2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA WOŁOMINA
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
OD 27 CZERWCA DO 27 LIPCA 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 2021r. 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 w 2021 r. wysokości 355.792,00
zł.
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.

2

WOŁOMIN, 17 LIPCA 2020 ROKU

WOU.0057.3.2020

4.Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 634 i 635 na terenie miasta
Wołomin, tj. ul. Szosa Jadowska z Al. Niepodległości
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 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 ocenę 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:
 Sporządzono:
 4 projekty Zarządzeń Burmistrza Wołomina w sprawie zmiany w budżecie gminy
Wołomin na rok 2020 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,
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 Sporządzono projekt Uchwał Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034,
 Sporządzono projekt Uchwał Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie uchwały
budżetowej gminy Wołomin na rok 2020.
 Sporządzono miesięczne sprawozdanie Gminy Wołomin Rb-27S z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego i Rb-28S z wykonania planu
wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za miesiące styczeń, luty,
marzec, kwiecień i maj 2020 roku.
 Sporządzono i przekazano 3 sprawozdania zbiorcze za II kwartał 2020 rok:
 z wykonania planu dochodów związanych z realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
(RB – 27ZZ),
 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (Rb – 50),
 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (Rb – 50),
WYDZIAŁ OPŁAT I PODATKOW LOKALNYCH
Praca wydziału w tym okresie to:
-prace bieżące;
- prace związane z ujawnieniem w ewidencji podatkowej zmian własności – zmiany
użytkowanie wieczystego na własność;
- przygotowaniem i wysyłka upomnień płatniczych;
- konfigurowanie systemu tak aby można było ewidencjonować opłatę za gospodarowanie
odpadami naliczona na podstawie zużycia wody;
- spotkania wraz z WOŚ z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych w sprawie zmiany
metody naliczania opłaty;
STATYSTKI WYDZIAŁU OPŁAT I PODATKÓW LOKALNYCH
EWIDENCJA PODATKÓW I OPŁAT
wydane decyzje - osoby fizyczne

222

informacje podatkowe przyjęte od podatników - osoby fizyczne

162

deklaracje podatkowe - osoby prawne

6

deklaracje dot. podatku od środków transportowych

20

zawiadomienia o zmianach w Ewidencji Gruntów i Budynków

156
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pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie
budynków i budowli
zawiadomienia o zarejestrowaniu bądź wyrejestrowaniu
pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych

13
30

wezwania do złożenia wyjaśnień, informacji bądź deklaracji

112

odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych
7
zaświadczenia dot. przedmiotu opodatkowania (np. powierzchni
3
gospodarstwa)
EWIDENCJA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
przyjętych deklaracji

286

w tym deklaracje składanie po raz pierwszy

25

wezwania do złożenia wyjaśnień

4

adresy skierowane do kontroli przez Straż Miejską

45

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

10

decyzje określające nadpłatę
zaświadczenia o niezaleganiu bądź potwierdzające wysokość
zaległości

6
0

wpłaty -podatki (bank)

722

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

458
5096
636

WINDYKACJA
upomnienia

1716
wstrzymanie
terminów
COVID

tytułu wykonawcze
5
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korespondencja do komorników sądowych i urzędów
skarbowych

33

decyzje dot. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w toku

30

postanowienia i wezwania w postępowaniu o udzielenie ulgi

67

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ BURMISTRZA WOŁOMINA, WYDZIAŁY
MERYTORYCZNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
1) ZARZĄDZENIA:
OD 1 STYCZNIA 2020 R. WYDANO 197 ZARZĄDZEŃ.
2) Wydział Organizacji Urzędu:
 Od 1 stycznia 2020 r. wpłynęły 112 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 Od 02.01.2020 roku do Biura Obsługi Mieszkańców - Kancelaria Ogólna wpłynęło
ponad 20900 pism;
 Z UWAGI NA WPROWADZONY STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
INTERESANCI NIE BYLI PRZYJMOWANI.
 OD STYCZNIA 2020 R. WPŁYNĘŁO 30 WNIOSKÓW O OBJĘCIE
PRZEDSIĘWZIĘCIA PATRONATEM BURMISTRZA WOŁOMINA.
 WPŁYNĘŁO OGÓŁEM 17 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, prace wykonane w 90%, termin zakończenia robót –
30.04.2021 r.
2. Wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej na terenie osiedla Niepodległości w
Wołominie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi
dojazdowej oś. Niepodległości w Wołominie – w dniu 16.07.2020 r. zostały otwarte
oferty przetargowe złożono 6 szt. ofert przetargowych, trwa postępowanie
przetargowe, planowany termin zakończenia do dnia 30.09.2020 r.
3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Rolnej we wsi Nowe
Lipiny – przekazano do ZP wniosek o wszczęcie postępowania, termin zakończenia
prac do dnia 30.09.2020 r.
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4. 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.
5. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej - zlecono wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy placu zabaw, termin realizacji
dokumentacji – 22.07.2020 r.
6. Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu - wykonano dokumentację
projektowo – kosztorysową budowy placu zabaw, zgłoszono roboty niewymagające
pozwolenia na budowę do Wydziału Budownictwa w Starostwie.
7. Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego
oświetlenia w ul. Mostowej – zakończono postępowanie przetargowe, w dn.
10.07.2020 r., wyłoniono wykonawcę prac, termin wykonania prac 30.09.2020 r.
8. Budowa oświetlenia w ul. 100 lecia w miejscowościach Zagościniec, Helenów trwa postępowanie przetargowe, termin wykonania prac 15.10.2020 r.
9. Zielona Ostoja – Hufiec ZHP Wołominie - wykonano dokumentację projektowo –
kosztorysową dot. zagospodarowania terenu wokół Hufca ZHP, uzyskano decyzję na
wycinkę drzew.
10. 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. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach – zakończono prace
projektowe, uzyskano decyzję ZRID, wpłyneło odwołanie.
3. Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu – zakończono prace projektowe,
28.05.2020 r. uzyskano decyzję ZRID.
4. Budowa ul. Kochanowskiego – zakończono prace projektowe, 22.01.2020 r.
uzyskano decyzję ZRID.
5. 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 – termin zakończenia prac 30.11.2020 r.
2. Budowa ul. Kleeberga wraz z ul. Bohatyrowicza – termin zakończenia prac
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.
Partyzantów – 30.11.2020 r.
7
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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,
Kontynuacja robót budowlanych:
1. Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w
Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach.
– Budowa parkingu Park+Drive przy ul. Przytorowej w Duczkach, termin
wykonania – 31.07.2020 r. wykonawca prac w dniu 10.07.2020 r. zgłosił
zakończenie robót do WINB celem uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.
- Budowa centrum przesiadkowego w ul. Żelaznej – dokonano zgłoszenia wykonania
robót do Wojewody Mazowieckiego, przewidywany termin uprawomocnienia się
zgłoszenia – 30.07.2020 r.
2. 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.
3. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – trwają roboty budowlane,
termin zakończenia 30.08.2020 r.
4. 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

Zadanie
Plan Adaptacji do Zmian
Klimatu
Raport o stanie gminy
Dostępność plus

Postęp w pracach
Zadanie realizuje Fundacja Instytut na Rzecz
Ekorozwoju we współpracy z zespołem złożonym z
merytorycznych pracowników urzędu. Przekazaliśmy
dane hydrologiczne.
Zarządzeniem nr 178/2020 Burmistrza Wołomina z
dnia 23 czerwca 2020 r. przedstawiono Raport o stanie
Gminy Wołomin za 2019 rok
Miały miejsce spotkania zespołu zadaniowego:
6 lipca 2020 r. i 9 lipca 2020 r. Ustalono harmonogram
działań zespołu zadaniowego.
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Plan zaopatrzenia w
ciepło, energię
elektryczną i paliwa
gazowe
Remont dla Seniora
Komitet BW 1920

Rewitalizacja

Polityka senioralna
Program Ławka
Młodzieżowa Rada
Miasta

Uchwała krajobrazowa

Przygotowano ankietę - diagnozę stanu dostępności w
poszczególnych budynkach użyteczności publicznej. 16
lipca 2020 r. odbyło się spotkanie z dyrektorami
jednostek samorządowych (OPS, PK, jednostki
kultury), na którym omówiono ustawę o dostępności
oraz przekazano ankietę.
We współpracy z ZEASiP wykonano wstępny audyt
stron internetowych szkół i przedszkoli.
Trwają prace nad aktualizacją „Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Wołomin na lata 2012-2027 ”.
Do tej pory zrealizowano 67 zgłoszeń w ramach
projektu Remont dla seniora.
15 lipca w Senacie zorganizowano inauguracyjną sesję
komitetu samorządowego na rzecz upamiętnienia 100
rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wzięło w niej udział
ponad 30 przedstawicieli samorządów oraz Senatu RP
(w tym marszałek Senatu).
- w 2020 roku WPR wydało 318 zaświadczeń dot. tego,
czy nieruchomość jest położona na terenie rewitalizacji;
- We współpracy z wydziałem Urbanistyki szukamy
wykonawcy, który kompleksowo opracuje
Miejscowego Planu Rewitalizacji,
- odwiedziliśmy osiedlowe biuro pracy, artykuł o
bieżącej działalności OBP opublikowaliśmy na
wolomin.org
Wysłano pismo do organizacji senioralnych dot.
zachowania szczególnych środków ostrożności podczas
spotkań grup seniorów.
Trwają prace montażowe, 11 z 16 ławek zostało już
zamontowanych.
MRM przyłączyła się do #AKCJAAKCEPTACJA,
projektu dotyczącego powszechnej akceptacji i
samoakceptacji. Wydrukowane zostały ulotki, plakaty,
MRM prowadzi również działania na portalach
społecznościowych.
Spotkaliśmy się z Burmistrzem Zielonki, aby
dowiedzieć się jak wyglądał w Zielonce proces
tworzenia projektu uchwały regulującej kwestie reklam,
szyldów etc. w mieście.
Wspólnie z Wydziałem Urbanistyki dokonaliśmy
9
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Pozostałe zadania

wstępnego oszacowania kosztów tego przedsięwzięcia.
Ustaliliśmy harmonogram działań.
Trwa bieżąca obsługa Fanpage oraz strony www Rady
Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz strony
wolomin.org.

6A) WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
1) Od dnia 08.08.2018 r. do dnia 14.07.2020 r., Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miejskiego w Wołominie wydał łącznie 8 335 biletów metropolitalnych, w tym:
a) 2 206 – Wołomińskich Kart Mieszkańca (od dnia 01.04.2019 r. do dnia
14.07.2020 r.),
b) 290 – Wołomińskich Kart Mieszkańca Senior (od dnia 01.04.2019 r. do
dnia 14.07.2020 r.).
2) W dniu 24.06.2020 r. wprowadzono Wykonawcę: ELVOT Bogdan Uziębło
ENERGETYKA I OŚWIETLENIE, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Szkalrniowej 5D, 05-077 Warszawa – Wesoła, na wykonanie 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) W dniu 01.07.2020 r. we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w
Warszawie, Gmina Wołomin przywróciła rozkład jazdy sprzed pandemii
koronawirusa, na poszczególnych liniach lokalnych: L35, L36, L37, L38, L40.
Rozkład jazdy obowiązuje do odwołania.
4) W dniu 02.07.2020 r. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Wołominie przygotował i wysłał do 5 firm zaproszenie do złożenia oferty
cenowej na wykonanie usługi audytu efektywności energii oświetlenia
drogowego na terenie gminy Wołomin (łącznie dla 6589 sztuk punktów
świetlnych). W dniu 15.07.2020 r. przygotowano informację o wyborze
najkorzystniejszej oferty, gdzie wybrano firmę: GISMAX Andrzej Jurek, ul.
Leśna 25B, 05-840 Brwinów.
5) W dniu 06.07.2020 r. według zlecenia nr 4/2020 z dnia 17.06.2020 r. do
Umowy nr 153/WGK/26/2020 z dnia 18.03.2020 r., odebrano następujące
prace:
- Wołomin, ul. Kościelna – wymiana słupa stylizowanego z oprawą LED (1
10
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szt.),
- Stare Lipiny, ul. Niepodległości (przy Cmentarzu) – wymiana słupa S-95 z
oprawą WLS 150W (1 szt.),
- Helenów, ul. Boryny 78 (przejście dla pieszych) – wymiana słupa z oprawą
LED (1 szt.),
- Czarna, ul. Plażowa 4A – wymiana słupa RK-10 (1 szt.),
- Duczki, ul. Miła (teren starego Przedszkola) – montaż zasilania dla kamer
(20 m),
- Wołomin, ul. Fieldorfa 9A – wymiana opraw 70W (2 szt.),
- Wołomin, ul. Traugutta/ul. Legionów – wymiana oprawy 70W (1 szt.).
6) W dniu 07.07.2020 r. według zlecenia nr 4/2020 z dnia 17.06.2020 r. do
Umowy nr 153/WGK/26/2020 z dnia 18.03.2020 r., odebrano następujące
prace:
- Wołomin, ul. Wiosenna (plac zabaw) – uzupełnienie oświetlenia,
polegajacego na wstawieniu słupa stalowego o wysokości 8 metrów,
zamontowaniu wysięgnika, a także zamontowaniu oprawy LED o mocy 80W;
- Leśniakowizna, ul. Kasprzykiewicza – odbudowa oświetlenia ulicznego, w
tym: wymiana przewodu zasilającego do sąsiedniego słupa, będącego w
odległości około 30 m.
7) Wydział Gospodarki Komunalnej w związku z prośbą wystosowaną przez
ZTM w Warszawie wyraził zgodę na zamianę 7 pojazdów kursujących na
poszczegolnych liniach „L”, co pozwoli na wyeliminowanie problemów
eksploatacyjnych, związanych z niedostosowaniem parametrów dróg do
gabarytów pojazdów.
8) Realizacja umowy na konserwację urządzeń wodnych na terenie miasta i
gminy Wołomin
w 2020 r.
9) Realizacja umowy na naprawę cząstkową nawierzchni drogowych na terenie miasta i
gminy Wołomin w 2020 r.
10) Przygotowanie postępowania na remont cząstkowy chodników na terenie gminy
Wołomin.
11) Przygotowanie postępowania na konserwację oznakowania pionowego (słupki i
oznakowanie) oraz poziomego w technologii cienko warstwowej (farba chlorokauczukowa)
oraz grubowarstwowej (masa chemoutwardzalna i masa termoplastyczna) na drogach
gminnych w 2020 r.
12) Przygotowanie postępowania uzupełniającego na bieżącą konserwację dróg o
nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin.
11

WOŁOMIN, 17 LIPCA 2020 ROKU

WOU.0057.3.2020

13) Wprowadzanie wniosków do budżetu.
14) Uzgadnianie projektów budowlanych, stałych/czasowych organizacji ruchu oraz ZUD.
15) Zlecenie na zakup piasku kopalnianego I gat.
16) Zlecenie na zakup młotków bijakowych do kosiarki.
17) Odłowione zwierzęta do schroniska od stycznia do czerwca 2020 r.- 47 szt.
18) Wykonane sterylizacje i kastracje psów i kotów od stycznia do końca czerwca 2020 r. 260 szt.
19) Co miesiąc od stycznia wydawana karma dla kotów wolno żyjących w ilości 424
kg/miesiąc.
20) Decyzje na zajęcie pasa drogowego: od stycznia wydanych łącznie 339 szt. decyzji na
roboty i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz 191 szt. decyzji na lokalizację
urządzeń w pasie drogowym.
21) Realizacja zadań w ramach wykonania funduszy sołeckich (Fundusz sołecki w
Majdanie i Nowych Lipinach i Cięciwie).
22) Zlecenie remontu wiat przystankowych.
23) Zlecenie, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic (Miejski System Informacji) w
ramach zawartej umowy - wykonano 43 sztuki, objazd gminy po kontem oceny stanu tablic
i przygotowania kolejnego zlecenia do umowy.
24) Kontrola placów zabaw i zlecenie do naprawy zaobserwowanych uszkodzeń.
25) Bieżąca konserwacja elementów oświetlenia drogowego na terenie gminy Wołomin.
26) Współpraca stała z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego związana
z dezynfekcją (COVID-19) miasta i gminy Wołomin.
27) Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej i niskiej , w tym wykoszenie
traw, cięcia pielęgnacyjne drzew miejskich, pielęgnacja skupin krzewów i róż.
28) Poprawa oznakowania ruchu drogowego.
29) Bieżące sprzątanie miasta w tym zamiatanie ulic.
30) Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej stanu zachowania 5 szt. drzew
rosnących
w pasie drogi gminnej ze wskazaniem zabiegów pielęgnacyjnych, zwłaszcza
pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa powodowanego przez badane drzewa.
31) Złożenie wniosków do Starosty Powiatu Wołomińskiego z prośbą o usunięcie
drzew z terenów miejskich stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz ruchu drogowego.
32) 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.
12
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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, możliwości skorzystania z odbioru odpadów
azbestowych finansowanego przez gminę Wołomin,
2. na bieżąco przyjmowano od mieszkańców i przekazywano do MZO zgłoszenia
dotyczące nieprawidłowości w odbieraniu odpadów komunalnych,
3. przyjęto 8 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;
rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych,
5. przygotowywano dokumentację przetargową do postępowania na odbiór odpadów
komunalnych od mieszkańców, z PSZOKów i aptek na terenie gminy Wołomin od
września 2020r.,
6. wysłano 5 zaproszeń do złożenia oferty cenowej na odbiór, transport i utylizację
wyrobów azbestowych od osób fizycznych z terenu gminy Wołomin.
7. Uzyskano dotację w wysokości 28 958,72zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Warszawie na realizację zadania polegającego na usunięciu 103,424
ton wyrobów azbestowych z terenu gminy Wołomin.
Drzewa i krzewy:
1. wpłynęło 12 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów,
2. wpłynęło 7 wniosków 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 23 oględzin
w terenie, podczas których sporządzono 23 protokoły,
4. wydano 5 decyzji dotyczących zezwolenia na usunięcie drzew.
Edukacja ekologiczna:
1. przeprowadzono spotkania informacyjne z zarządcami 23 nieruchomości
wielorodzinnych, w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Inne:
1. wydano 1 decyzję umarzającą w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,
2. wszczęto 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,
3. wydano postanowienie o odmowie zawieszenia postepowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
13
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4. obecnie prowadzonych jest 9 postępowań w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach,
5. obsługa mieszkańców w zakresie udzielania informacji o dofinansowaniu wymiany
źródeł ciepła-dotacje,
6. przyjęcie i sprawdzenie pod względem merytorycznym łącznie 80 wniosków dot.
dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła;
7. podpisanie 56 umów o dofinansowanie na wymiany źródła ciepła – pieca;
8. przyjęcie i sprawdzenie pod względem merytorycznym 3 wniosków o wypłatę
dotacji,
9. opracowanie i przekazanie do Wydziału Finansów i Budżetu Gminy Wołomin – 1
wniosku (kompletnego) na wypłatę dotacji.
8) WYDZIAŁ URBANISTYKI
1. Zostały rozpatrzone uwagi złożone do projektu miejscowego planu Centrum Duczek w
gminie Wołomin oraz do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin.
2. Procedura miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy
Al. Niepodległości w Wołominie – etap II (uchwalonego na sesji w dniu 30 czerwca 2020 r.)
została przygotowana i przekazana do Wojewody Mazowieckiego.
3. Przygotowywane są do wyłożenia do publicznego wglądu kolejne trzy proj. miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego i projekt zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.
4. Ponadto Wydział prowadził postępowania w sprawie decyzji urbanistycznych
(wydano 9 szt. decyzji celu publicznego i 24 szt. decyzji o warunkach zabudowy),
wydał 1 postanowienie oraz wypisy z miejscowych planów / studium (10 szt),
informacje o przeznaczeniu gruntów (21 szt.), opiniował projekty podziałów (9 szt),
odpowiedział w sprawach innych (3 szt), zostały wydane 2 opinie w sprawie mpzp /
studium gmin sąsiednich, a także projekty odpowiedzi na złożone wnioski o
udostępnienie informacji publicznej (2 szt)..
9) ZEC Sp. z o.o. w Wołominie
 Rozpoczął się sezon 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.
 W związku z planowanym wyłączeniem Ciepłowni na jeden dzień w sierpniu, trwają
przygotowania do wymiany licznika głównego ciepła i czyszczenia komina.
 Systematycznie monitorowana jest sytuacja na rynku uprawnień do emisji dwutlenku
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węgla. Zakup jest prowadzony zgodnie z przyjętą strategią.
Rozpoczęto prace budowlane polegające na budowie przyłączy ciepłowniczych do
projektowanych budynków przy ul. Teligi – Etap IV oraz przy ul. Teligi róg
Kościelnej.
Zakończono prace projektowe na budowę przyłącza ciepłowniczego do istniejącego
budynku przy ul. Wileńskiej 19.
Zakończono prace projektowe na przebudowę odcinka przyłącza sieci ciepłowniczej
na terenie Galerii Handlowej przy ulicy Geodetów w Wołominie.
Pozyskano projekty organizacji ruchu dla zadań inwestycyjnych realizowanych w
2020r.
Zakończono prace nad opracowaniem „Strategii w zakresie funkcjonowania obszaru
przesyłu i dystrybucji ciepła w zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.”
Rozpoczęto proces wprowadzania nowych umów kompleksowych.
Przeprowadzono legalizację liczników ciepła oraz wodomierzy na węzłach cieplnych.
Prowadzone są bieżące konserwacje, naprawy węzłów ciepłowniczych, przegląd i
porządki w komorach ciepłowniczych.










10) MZO SP. Z O.O. W WOŁOMINIE
W wyżej wymienionym okresie podpisano następujące umowy w wyniku przetargu
nieograniczonego na:
1.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 200301 – niesegregowane odpady
komunalne.
2.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 150104.

Ponadto podpisano następujące umowy:
1. Całodobową ochronę obiektów Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z
o.o.
2. Kupna pojazdu do zbierania odpadów zielonych z zabudową typu Rotopress.
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 używanej ładowarki
kołowej Komatsu WA380-6
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. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wołomin/Czarna w
15
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ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach.
3. 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.
4. Remoncie polegającym na modernizacji suwnicy jednodźwigarowej o nr rej UDTN
8327000595 zamontowanej na SUW Graniczna w Wołominie, polegający na
wymianie wciągnika ręcznego na wciągnik elektryczny (podnoszenie- opuszczanie).
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 przyłączy wodociągowych – 4 szt.;
 usuwaniu awarii wodociągowych – 5 szt.
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 kanalizacji sanitarnej w ilości 11 szt. oraz odgałęzienia
kanalizacyjne w ilości 3 szt. w gminie Wołomin,
 dokonali kontroli uzbrojenia w Leśniakowiźnie w ul. Kasprzykiewicza, Ossowie w
ul. Matarewicza oraz 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 Wołominie w ul.
Kochanowskiego, przyłączy i odgałęzień.
 wykonywali przeglądy i konserwacje przepompowni ścieków na terenie gminy
Wołomin .
 realizowali program „Buduj z PWiK”.
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU
SIK OSSÓW
--------------
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MIEJSKI DOM KULTURY
Miejski Dom Kultury w Wołominie w czasie pandemii wypracował doskonały sposób na
komunikowanie się z mieszkańcami i realizuje wydarzenia, które są transmitowane na
żywo. Koncert Sosnowskiego obejrzało ponad 15 000 odbiorców z całej Polski! Taka
forma wydarzeń umożliwia dotarcie do szerszej grupy promując tym samym miasto
Wołomin. Ważnym zadaniem w ostatnim czasie była także akcja LATO W MIEŚCIE, która
wymagała pełnej koncentracji i skupienia, aby była i atrakcyjna, i bezpieczna. Uśmiechnięte
twarze dzieci i rodziców są najlepszym dowodem na to, że program był ciekawy i dobrze
wpasował się w obecne potrzeby.

Data Nazwa
wydarzenia

Frekw Szczegóły
encja
CZERWIEC

26
czer
wca

Koncert
FARBEN
LEHRE

27
czer
wca

Wołomińskie 50
Kino
Plenerowe

Kino plenerowe na leżakach na terenie starego basenu na
którym obejrzeliśmy koncert zespołu QUEEN. Na
wydarzeniu zaprezentowaliśmy zwycięski film w ramach I
Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Krótkometrażowych
„Pandemia – co zmienia?” oraz wręczyliśmy nagrodę
główną.

28
czer
wca

Wołomińskie 100
Kino
Samochodow
e

Kino samochodowe na terenie starego basenu na którym
wyświetliliśmy film „Życie jest piękne”.

29
LATO W
czer MIEŚCIE
wca
– 10
lipca

ONLI W Wołominie zagrał koncert legendarny zespół FARBEN
NE
LEHRE, w którym można było uczestniczyć na żywo lub
obejrzeć transmisję live. MDK był partnerem wydarzenia.

II
grupy
po 24
osoby

Akcja lato w mieście w ramach której odbyły się wycieczki,
warsztaty, animacje, zabawy edukacyjne. MDK w
Wołominie w ramach lwm gwarantuje: opiekę
wykwalifikowanej kadry, pełne wyżywienie, atrakcje.
LIPIEC

4
Koncert
60 /
Koncert barda – Sosnowskiego, którego talent doceniają
lipca SOSNOWSK online znani i lubiani muzycy np. Organek czy Małgorzata
I
Ostrowska. Koncert był transmitowany na żywo na FB
mdk, ale można było uczestniczyć w nim także na żywo w
Parku im. Zofii i Wacława Nałkowskich.
10
Wołomiński
lipca RAP DAY

80

Koncert hip-hop organizowany przez Wołomin Hip-Hop.
Na scenie wystąpiło 8 raperów oraz goście specjalni.
17
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Wydarzenie prowadził Aleks Mackiewicz „Ciawa”.

BIBLIOTEKA
W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziły 3680 osoby, którym
wypożyczono 6453 książek oraz 130 multimediów. W bibliotece zarejestrowało się 42
nowych czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej oraz filie
biblioteczne
w powyższym okresie sprawozdawczym przeprowadziły następujące działania kulturalnooświatowe:
 rozpoczął się konkurs fotograficzny „Zabierz książkę na wakacje”, w ramach którego
Czytelnicy przesyłają swoje wakacyjne zdjęcia z książkami wypożyczonymi z biblioteki,
 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,
 kontynuacja cyklu #COOLturka, w którym bibliotekarze polecają książki, audiobooki i filmy. #COOLturka powstaje przy współpracy z portalem WWL24,
 odbyło się spotkane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
 prowadzono cykliczne audycje w Radio Fama „Poczytaj mi Famo”.

BEZPIECZEŃSTWO
STRAŻ MIEJSKA
W okresie od 30.06. do 16.07.2020 r. Straż Miejska w Wołominie przeprowadziła 309
interwencji, w tym:
- ujawniła 2 naruszenia ustawy o czystości i porządku w gminach,
- 57 wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych,
- podjęła 5 interwencji w związku z podejrzeniem spalania odpadów w piecach,
- wykonali 14 konwojów wartości pieniężnych dla UM w Wołominie
- w związku z ujawnionymi wykroczeniami nałożyli 83 mandaty karne na kwotę 8200 zł.
- operatorzy drona wykonali 52 loty operacyjnych,
- codziennie strażnik miejski pełni również służbę ochronną w budynku UM.
- przeprowadzili 8 kontroli na zlecenie wydziału podatków i opłat lokalnych oraz trwają
czynności kontrolne na terenie miasta na zlecenie WOŚ ( ok. 1000 lokalizacji ).
- w ramach zadań związanych z obsługą monitoringu miejskiego wymieniono 3 kamery
oraz uruchomiono 1 dodatkowy punkt kamerowy oraz naprawiono kamerę systemu LPR na
skrzyżowaniu Al. Niepodległości/Szosa Jadowska
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WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
 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 nałożenia świadczeń
osobistych 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 przygotowanie
dokumentacji dla marszałka województwa w celu pozyskania funduszy na zakup
lekkiego samochodu dla OSP Stare Grabie i Ossów;
 Pomoc przy złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie na remont świetlicy dla OSP Zagościniec;
 Przygotowanie umowy, w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy
Powiatowej Policji w Wołominie na nagrody dla wyróżniających się policjantów;
 Od czasu wprowadzenia stanu pandemii z powodu COVID-19 koordynacja działań
służb oraz gminy w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii;
 Organizowanie spotkań GZZK.
 Przeprowadzenie audytu elektrycznego i technicznego budynku Magazynu OC i ZK
przy ulicy Średniej;
 Udział w spotkaniach organizacyjnych prowadzonych przez Samorządową Instytucję
Kultury "Park Kulturowy - Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"
 w sprawie obchodów 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 14 i 15.08.2020 w Ossowie;
 Udział w szkoleniu przedwyborczym zorganizowanym przez Komendę Powiatową
Policji w Wołominie;
 Udział w pracach komisji zwołanej przez powiat, kontrolującej teren „Starej Nafty”
przy ulicy Łukaszewicza ze względu na powtarzające się zanieczyszczenie rzeki
Czarna nieznanymi substancjami;
 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;
 Śledzenie codziennych doniesień prasy, telewizji, stron internetowych pod kątem
zagrożeń związanych z:
- stopniem zanieczyszczenia środowiska,
- działaniami służb specjalnych związanych z terroryzmem światowym,
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