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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA WOŁOMINA
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
OD 22 KWIETNIA DO 18 MAJA 2016 ROKU
SPRAWY KLUCZOWE
 Pani Izabela Bochińska, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie
zdobyła drugie miejsce w konkursie Mazowiecki Bibliotekarz Roku za swoje i
Biblioteki dokonania w roku 2015. Konkurs na poziomie województwa
mazowieckiego jest organizowany przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
1) Modernizacja linii kolejowej - informacja o stanie prac.
26 kwietnia zostało skierowane zapytanie pisemne do PKP PLK oraz TORPOL o
możliwość wizytacji Radnych Rady Miejskiej na terenie budowanych przepraw przez tory
kolejowe. W odpowiedzi w piśmie z 11 maja 2016r. PKP proponuje wizytę na obiektach w
końcowej fazie budowy tj. w październiku 2016 kiedy możliwe będzie skonsultowanie i
uzgodnienie elementów wykończeniowych.
29 kwietnia zostało skierowane pismo do Kolei Mazowieckich KM Sp. z o.o. o
przekazanie informacji dla mieszkańców o trasie i przystankach zastępczej komunikacji
autobusowej, w związku z zawieszeniem funkcjonowania stacji Wołomin Słoneczna. W
piśmie tym zwrócono się również z wnioskiem o objęcie taką komunikacją północną stronę
Wołomina – położoną w okolicy stacji Wołomin Słoneczna.
11 maja miało miejsce spotkanie z Panem Mikołajem Sidorukiem Dyrektorem Biura
Koordynacji Przewozów „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., przewoźnik - „Koleje
Mazowieckie – KM” zobowiązał się do udostępnienia informacji dla podróżnych o trasie i
przystankach komunikacji zastępczej.
W sprawie komunikacji zastępcze autobusowej – po północnej stronie Wołomina,
przedstawiciele Kolei Mazowieckich poinformowali, że przez pierwsze 2 tygodnie od
uruchomienia komunikacji zastępczej, Koleje Mazowieckie będą liczyć pasażerów,
obserwować czy będzie konieczność zwiększenia ilości autobusów, zmiany godzin
odjazdów itp. Będą też zbierane sugestie i uwagi od podróżnych co do funkcjonowania
komunikacji. Jeśli przewoźnik stwierdzi, że jest rzeczywista potrzeba objęcia komunikacją
zastępczą drugiej strony miasta to taka komunikacja będzie uruchomiona.
2) Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 634 i 635 – zadnie realizowane przez
Mazowiecki
Rada Techniczna przy Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie przyjęła
do realizacji rozbudowę skrzyżowania w postaci ronda. 11 maja został przekazany do
zaopiniowania projekt rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 634 i 635, w trybie
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„specustawy drogowej”.
BIEŻĄCE PRACE:
1) ZARZĄDZANIE FINANSAMI GMINY
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
W ramach realizowanych zadań przeprowadzano czynności związane z kontrolą
wstępną zadań planowanych do realizacji z budżetu gminy (dysponent środków) lub planu
finansowego Urzędu Miejskiego, w tym oceną pod kątem finansowym projektów uchwał,
umów, porozumień, zamówień i zleceń, realizowanych przez komórki merytoryczne UM
lub inne jednostki organizacyjne gminy.
W ramach zadań własnych wydziału:
1. Sporządzono 4 (projekty) Zarządzeń Burmistrza Wołomina w sprawie zmiany w
budżecie gminy Wołomin na rok 2016 zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Sporządzono 1 projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024, oraz 1 projekt Uchwały Rady
Miejskiej w Wołominie w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok
2016.
3. Wykonano czynności związane ze sprawdzeniem oraz ewidencją w systemie
księgowym:
 80 jednostkowych miesięcznych sprawozdań samorządowych jednostek budżetowych,
(z wykonania planu dochodów/wydatków samorządowych jednostek budżetowych)
 18 sprawozdań z Urzędów Skarbowych.
4. Sporządzono 8 sprawozdań zbiorczych za I kwartał 2016 roku:
 z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
 z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
 z wykonania planu dochodów związanych z realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami
 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami,
 o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
 o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
 z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych (rachunek dochodów własnych),
 o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego .
5. Wykonano czynności związane ze sprawdzeniem i ewidencją dowodów księgowych w
tym:
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6.
7.
8.
9.

23 wyciągi bankowe zawierające 730 pozycji,
230 dokumentów księgowych zaliczanych w koszty działalności Urzędu,
6 pozycji dokumentów dotyczących środków trwałych,
214 pozycji dotyczących opłaty skarbowej,
172 pozycji dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym: raporty
kasowe oraz naliczenia,
44 pozycji dotyczących obcych środków tzw. Depozyty w tym: raporty kasowe oraz
naliczenia,
772 transakcji dotyczących wydatków,
80 pozycji dotyczących wystawionych mandatów,
684 dokumentów zaliczanych do dochodów.
Przygotowano ok. 475 dokumentów do wypłaty, w tym, zatwierdzono oraz sporządzono
zlecenia płatnicze (przelewy).
Wystawiono i wysłano 173 faktur dotyczących wieczystej dzierżawy, czynszu
dzierżawnego, najmu oraz wykupu lokali.
Dokonano naliczenia bezo osobowego fundusz płac (umowy zlecenia) – 10 umów.
Sporządzono zbiorcze Sprawozdania finansowe Gminy Wołomin za 2015 rok:
 Bilans z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2015 rok,
 Łączny bilans jednostek budżetowych za 2015 rok,
 Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2015 rok,
 Łączne zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych za 2015 rok,

OPŁATY I PODATKI LOKALNE
W ramach realizowanych zadań przeprowadzano czynności związane z wymiarem oraz
ewidencją przypisów dotyczących opłat i podatków lokalnych stanowiących dochody
własne gminy. W ramach zadań własnych wydziału:
1. Przygotowano dokumentację dotyczącą postępowań podatkowych, w tym:

54 wezwań do podatników,

11 postanowień w sprawach: o zarachowaniu wpłaty należności podatkowej, o
zwrocie nadpłaty, o zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległości lub innych
zobowiązań podatkowych podatnika, o pozostawieniu wniosku bez
rozpatrzenia, o odmowie wszczęcia postępowania, o nadaniu decyzji
nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności,

261 decyzji podatkowych, w tym 1 decyzja dla innych organów podatkowych
zgodnie z postanowieniami SKO: ustalających i zmieniających zobowiązanie
podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i łącznym
zobowiązaniu podatkowym, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz w sprawie umorzenia postępowania podatkowego,
stwierdzenia nadpłaty,
2.Dokonano sprawdzenia i wprowadzenia do ewidencji:
 192 informacji podatników w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i
łącznego zobowiązania podatkowego,
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 33 deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz 16 od środków

transportowych,
 174 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3. Wydano właścicielom nieruchomości 174 potwierdzeń przyjęcia deklaracji wraz
indywidualnym numerem rachunku do wpłat,
4. Przekazano drogą e-mail do MZO informacje dotyczące odbiorów odpadów na
podstawie złożonych deklaracji, dokonano zmian w ewidencji podatkowej na
podstawie: 196 zawiadomień o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków,
11 zawiadomień, decyzji o zakończeniu budowy budynku oraz 1 zawiadomienia w
sprawie podatku od środków transportowych,
5. Sporządzono na wniosek strony lub w ramach terminowych obowiązków:
 8 zaświadczeń w sprawach podatkowych,
 12 pism kierowanych do podatników i innych organów
 przesłano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 1 odwołanie od decyzji
Burmistrza Wołomina
 1 miesięczne sprawozdanie budżetowe z wykonania dochodów budżetowych jako
organu podatkowego,
6. Sprawdzono i dokonano ewidencji zdarzeń gospodarczych (dochodów) dotyczących
wpłat z tytułu opłat i podatków lokalnych:
 1 536 szt. wpłat w formie bezgotówkowej (przelewy) z tytułu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 889 szt. wpłat w formie bezgotówkowej (przelewy) z tytułu podatków od
nieruchomości, leśnego i rolnego oraz od środków transportowych oraz innych
należności,
 759 szt. wpłat dokonanych w kasie (gotówka).
EGZEKUCJA I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH:
W toku prowadzonych spraw przeprowadzono procedury związane z dochodzeniem
należności Gminy Wołomin, dla których pierwotny termin płatności minął lub
wnioskodawca zwrócił się o udzielenie ulgi tj. złożył wniosek o umorzenie, rozłożenie na
raty lub odroczenie terminu płatności. W ramach prowadzonych spraw:
 wydano 1 decyzję w sprawie ulgi,
 wystawiono 532 upomnienia, monity i wezwania do zapłaty,
 wystawiono 96 tytułów wykonawczych,
 skierowano 5 wykazów zaległości do Komornika Sądowego,
 skierowano 17 pism do Urzędów Skarbowych,
 wydano 4 postanowienia,
 wydano 2 wezwania do uzupełnienia braków we wniosku,
 wydano 5 wszczęć w sprawie postępowań podatkowych,
 sporządzono 2 sprawozdania z zakresu pomocy de minimis,
 skierowano 1 wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców,
 sporządzono 1 protokół o stanie majątkowym zobowiązanego.
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W ramach windykacji miękkiej przeprowadzono 17 rozmów telefonicznych, których
tematem było przypomnienie i wezwanie dłużników do dobrowolnej wpłaty zaległości.
Na dzień sporządzenia informacji w toku jest 7 postępowań w sprawach ulg.
ZESPÓŁ DS. PLANOWANIA I ANALIZ FINANSOWYCH
Trwają dalsze prace odnośnie warunków w zakresie wprowadzenia wspólnej obsługi.
2) Spotkania i 3) Uroczystości, obchody:
22.04.2016 piątek
 posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich w Malborku
 XIII Spartakiada Przedszkolaków pod honorowym patronatem Burmistrza Wołomina
 ZS nr 3 – Święto szkoły - 10- lecie nadania imienia Jana Pawła II
24.04.2016 niedziela
 VII Gala Liderów Biznesu Powiatu Wołomińskiego
 Oficjalne Zakończenie ligi 5 na 5
25.04.2016 poniedziałek
 Światowy Dzień Książki- czytanie na balkonie
26.04.2016 wtorek
 IV Gminny Konkurs Recytatorski „ Od smyka do matematyka”
 Oficjalne otwarcie placu zabaw na teremie Zespołu Szkół nr 5
27.04.2016 środa
 Święto Poezji w Zespole Szkół w Ossowie
 „ Festiwal Piosenki o Zdrowiu” organizowany przez Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
 Koncert z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski - organizowany przez Prywatną
Szkołę Muzyczną
 Rocznica Kanonizacji Jana Pawła II
28.04.2016 czwartek
 Podpisanie umowy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim na dofinansowanie
budowy ul. Grabicznej,
 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki PWIK Sp. z o.o.
29.04.2016 piątek
 wizyta u ministra Henryka Kowalczyka - Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady
Ministrów odnośnie wsparcia budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w
Ossowie i możliwości przyjazdu Pani Premier Beaty Szydło na uroczystości sierpniowe.
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 Uroczyste wręczenie Świadectw Ukończenia I Liceum Ogólnokształcącego
 Uroczyste zakończenie roku Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3
30.04.2016 sobota
 koncert z okazji 225 rocznicy Konstytucji 3 Maja” Witaj, majowa jutrzenko”
02.05.2016 poniedziałek
• Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – uroczystości w Ossowie
03.05.2016 wtorek
 Obchody 22 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 Festyn rodzinny przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski
05.05.2016 czwartek
 spotkanie z konserwatorem zabytków Panią Barbarą Jezierską z w Ossowie
09.05.2016 poniedziałek
 Dzień Bibliotekarza
 Spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Leśniakowizna
10.05.2016 wtorek
 rozpoczęcie obchodów Dni Wołomina – złożenie kwiatów na grobie Henryka
Konstantego Wojciechowskiego oraz pod tablicą pamiątkową na Urzędzie Miejskim.
 „ Dzień optymisty” - wizyta dzieci z Przedszkola nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki,
 Rozgrywki „Gier stolikowych” w ramach Dni Wołomina
11.05.2016 środa
 konkurs języka angielskiego dla uczniów gimnazjum,
 Spotkanie z Ministrem Wojciechem Kolarskim w Kancelarii Prezydenta RP
w sprawie Muzeum
 Dni Wołomina - uroczystość wręczenia dorocznych nagród i wyróżnień - „Nie
tylko muzyka”- wernisaż wystawy zdjęć i dokumentów z archiwum Izby Muzealnej
Wodiczków w Wołominie; Koncert współczesnej muzyki amerykańskiej w
wykonaniu uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej w Wołominie
12.05.2016 czwartek
 12-13 maja 2016 r. - 14:00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Związku Miast Polskich Wołomin
13.05.2016 piątek
 Igrzyska na 5
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 spotkanie z Ambasadorem Bośni i Hercegowiny
14.05. 2016 sobota
 Event Sportowy Marki Superior „ Przetestuj Rower marki superior”
 FESTYN z okazji Dni Wołomina - Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego
Wołomińskiego Uniwersytetu Dziecięcego; Animacje, gry i zabawy dla rodzin;
Sesja ZUMBY; Koncert SOUND'N'GRACE; Koncert gwiazda wieczoru LEMON
 XVII Powiatowy Rajd Motocyklowy
 Noc Muzeów w „ Domu Nad Łąkami”
15.05.2016 niedziela
 Mistrzostwa Ekstraklasy ZNTS w Tańcu Sportowym
 Msza św w intencji mieszkańców Wołomina
 Piknik rodzinny na pasażu Niepodległości
16.05.2016 poniedziałek
 spotkanie z Zarządem Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w sprawie osiedla
Kobyłkowska i pasażu na osiedlu Niepodległości.
 Spotkanie z mieszkańcami ul Rumiankowej w Zagościńcu
17.05.2016 wtorek
 15-lecie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
18.05.2016 środa
 Uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły i rocznicy Chrztu Polski w Zespole Szkół
w Duczkach
 Debata „ Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”
 Otwarcie nowego cieplnego kotła w ZEC
 ZWYCZAJNE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ZEC SP. Z O.O.
2. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ BURMISTRZA WOŁOMINA, WYDZIAŁY
MERYTORYCZNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
1) ZARZĄDZENIA:
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI WYDANO 20 ZARZĄDZEŃ, WSZYSTKIE
ZARZĄDZENIA ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE INFORMACJI
PUBLICZNEJ.
2) Wydział Organizacji Urzędu:
 w Centralnym Rejestrze zarejestrowano łącznie 63 wnioski w sprawie udostępnienia
informacji publicznej. Łącznie udostępniono informacje na 56 wniosków, 7 jest w
trakcie rozpatrywania.
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 W RAMACH PONIEDZIAŁKOWYCH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW OD
OSTATNIEJ SESJI 16 MARCA PRZYJĘTO MIESZKAŃCÓW: BURMISTRZ – 32
OSOBY, ZASTĘPCA EDYTA ZBIEĆ – 12 OSÓB,
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
 obsługa strony www.wolomin.org oraz mediów społecznościowych Urzędu
Miejskiego w Wołominie;
 obsługa foto imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Wołomin;
 organizacja i prowadzenie imprez związanych z rozstrzyganiem konkursów
miejskich;
 pomoc i współuczestnictwo w organizacji wydarzeń miejskich;
 przygotowanie informacji prasowych oraz informacji dla mieszkańców;
 przygotowanie i kolportaż informatora Urzędu Miejskiego w Wołominie „Nasz
Wołomin”;
 przygotowanie ogłoszeń prasowych i zlecanie ich w prasie lokalnej i ogólnopolskiej;
 kontynuacja prac związanych z wołomińską Kartą Seniora;
 kontynuacja prac nad regulaminem Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego;
 realizacja zadań związana z przyznawaniem Patronatu Burmistrza Wołomina;
 przygotowanie graficzne dyplomów na wydarzenia związane z działaniami
podejmowanymi przez gminę Wołomin;
 Odpowiadanie na pytania mieszkańców i pomoc w rozwiązywaniu małych bieżących
problemów.
3) DECYZJE ADMINISTRACYJNE:
----------stalenia warunków zabudowy – ….... decyzji;
4) Zadania inwestycyjne - Wydział Planowania i Inwestycji:
1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w
Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia
komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską - Trwają prace projektowe.
Końcowy termin wykonania dokumentacji 30.06.2016 r.
2.Budowa ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach - Trwają roboty budowlane. Termin
zakończenia budowy planowany jest na koniec czerwca 2016 r.
3.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w
Wołominie -Zakończono roboty budowlane w terenie. Trwają formalności związane z
rozliczeniem i odbiorem inwestycji.
4.Budowa ul. Sienkiewicza w Wołominie - Trwają prace budowlane. Końcowy termin
wykonania prac 29.07.2016 r.
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5.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w
Wołominie - Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia prac wrzesień 2016
r.
6. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w
Wołominie ul. Laskowa na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś – trwają prace
projektowe. Termin wykonania dokumentacji do 31.08.2016 r. ul. Laskowa na odcinku od
ul. Kolejowej do ul. Wiosennej. W toku uzyskiwanie opinii, zgodnie z "specustawą
drogową". Po uzyskaniu wszystkich opinii i opracowaniu mapy z projektem podziału
wszystkich niezbędnych działek, planuje się, że w lipcu br. zostanie złożony wniosek o
wydanie decyzji ZRID.
7. Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej i budowa ul. Złotej na odc. od.
ul. Głowackiego do ul. Wiosennej w Wołominie - Trwają roboty drogowe. Postęp robót
zadowalający.
8.Aktualizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej i budowa ul. Szarej w
Wołominie - Trwają roboty budowlane. Termin wykonania prac 31 sierpień 2016r.
9. Budowa ul. Traugutta w Wołominie - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
wyrokiem z dnia 30.03.2016 r. uchylił zaskarżoną decyzję. Zgodnie z wyrokiem WSA,
sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia przez Wojewodę Mazowieckiego.
10. Budowa ul. Dworskiej w Wołominie - Trwają prace porządkowe na terenie ulicy.
Termin zakończenia robót 20 maja 2016 r. Odnośnie budowy drogi gminnej ulicy Dworskiej
na odcinku między ulicą Kolonia Gródek i Aleją Niepodległości w Wołominie – trwa
procedura odwoławcza w Urzędzie Wojewody.
11.Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - Budowa ul. Lipiny Kąty na odcinku od
Słowiańskiej do ul. Czwartaków – 10.05.2016 r. odebrano roboty. Odcinek ulicy Lipiny
Kąty od ul. Czwartaków do al. Niepodległości – trwają prace projektowe, Termin
wykonania projektu sierpień 2016r.
12.Remont ul. Kościelnej w Wołominie - Wykonano projekt przebudowy oświetlenia
drogowego oraz modernizacji linii monitoringu miejskiego. Z uwagi na konieczność
koordynacji i wykonywania robót wspólnie z Zakładem energetycznym na chwilę obecną
nie jest możliwe ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane. PGE –
poinformował, że w dalszym ciągu trwają prace dotyczące opracowania dokumentacji
projektowej w zakresie modernizacji istniejącej sieci NN.
13.Budowa ul. Grabicznej - Trwają roboty budowlane. Termin wykonania do 30.09.2016 r.
14. Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej
9
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E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul.
Sasina do tymczasowego przejazdu - Oferty, jakie zostały złożone 04.05.2016 r. w trybie
przetargu nieograniczonego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,
przekraczają kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy Wołomin na tym zadaniu.
Kwota najniższej oferty: 245.202,24 zł.
Kwota najwyższej oferty: 332.100,00 zł.
Wobec powyższego, Zamawiający nie mógł zawrzeć umowy i zlecić wykonanie prac
projektowych. Dlatego też, celem realizacji zadania w roku 2016, (po zwiększeniu kwoty
zadania) zostanie ponownie ogłoszony przetarg na prace projektowe.
15. Budowa ul. Zielonej w Wołominie - Przeprowadzono postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Wpłynęła jedna oferta, której wartość przekroczyła wysokość środków zarezerwowanych w
budżecie Gminy. Postępowanie unieważniono. 12.05.2016 r. przekazano do Wydziału
Zamówień Publicznych wniosek o przeprowadzenie drugiego postępowania w ww.
przedmiocie zamówienia.
16. Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie - Projektant przedstawił koncepcję
przebudowy drogi. Na dzień 23 maja zaplanowano spotkanie z mieszkańcami w celu
przedstawienia dokumentacji i omówienia przyjętych w niej założeń projektowych ,
17. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Annopol i
Torfowej w Wołominie - Ogłoszenie przetargu na realizację zadania będzie możliwe po
rozpoczęciu budowy kanalizacji sanitarnej w tych ulicach przez PWiK.
18. Budowa chodnika z kostki brukowej na ul. Kopernika - Dokonano zgłoszenia
realizacji robót w Starostwie na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. W
najbliższym czasie WPI przygotuje postępowanie o zamówienie publiczne na wybór
Wykonawcy w zakresie realizacji obustronnego chodnika w ulicy Kopernika na odcinku od
ul. Widnej do ul. Laskowej.
19.Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg osiedla Sosnówka w Wołominie - Trwają
prace projektowe. Termin wykonania 30.09.2016r.
20.Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w
Wołominie -Kontynuacja prac projektowych budowy drogi, zleconych w ramach zadania w
2015 r. Termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji ZRID do 30.10.2016 r.
21.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul.
Czarnieckiego w Czarnej - Z uwagi na kolizję chodnika dla pieszych z
elektroenergetyczną linią NN na całej długości ul. Czarnieckiego, 13.05.2016 r. skierowane
zostało pismo do PGE Dystrybucja S.A. o wyrażenie stanowiska w sprawie tej przebudowy
10
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kolidującej sieci.
22. Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo-jezdnym łączącym ul. Asnyka z ul.
Sienkiewicza w Wołominie - 20.04.2016 r. Starosta Wołomiński wydał decyzję ZRID na
budowę drogi. Jednocześnie trwają prace projektowe dla budowy łącznika między ul.
Asnyka i ul. Sienkiewicza
23.Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg w rejonie ulic: Błońskiej, Lazurowej i
Białostockiej w Wołominie - Trwają prace nad wykonaniem koncepcji. Termin
zakończenia prac 15.06.2016 roku.
24.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie
(odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) - Przygotowano dokumenty pozwalające
na wszczęcie postępowania do 30.000 euro na wybór wykonawcy prac projektowych.
25.Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z
sołectwami Mostówka i Majdan) - Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
projektowej – firma APPIUS Inżynieria Sp. z o.o. wartość umowy 29.479,41 zł brutto,
termin realizacji 30.10.2016 r.
26. Wykonanie projektu budowy ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach
Fundusz sołecki Nowe Lipiny. - Trwają prace projektowe. Termin wykonania
dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie
decyzji ZRID – 28.10.2016 roku. Zamawiający 25.04.2016 r. zaakceptował przedstawioną
przez Projektanta wstępną koncepcję ulicy przesyłając jednocześnie otrzymane od zarządcy
drogi sugestie dot. zastosowania odpowiednich rozwiązań projektowych. 16.05.2016 r.
odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulicy w celu omówienia rozwiązań projektowych
ujętych w koncepcji, na podstawie której kontynuowane będą dalsze prace projektowe.
27. Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej
Fundusz sołecki Zagościniec. - Trwają prace projektowe – termin zakończenia prac – lipiec
2016 r.. Projektant 20.04.2016 r. przekazał koncepcję budowy chodnika wzdłuż ul. Szkolnej
w Zagościńcu.
28.Projekt budowy chodnika przy ul. Kolejowej
Fundusz sołecki Zagościniec. -Trwają prace projektowe – termin zakończenia prac –
lipiec 2016 r.. Projektant 20.04.2016 r. przekazał koncepcję budowy chodnika wzdłuż ul.
Kolejowej w Zagościńcu.
30. Projekt budowy ul. Bajecznej - .Trwają prace projektowe. Termin wykonania
dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID 20.10.2016 r.
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31.Wykonanie projektu budowy ul. Zakładowej - 13.05.2016 r. w trybie zamówienia
publicznego do 30 tys. euro został wybrany wykonawca prac projektowych.
Wykonawcą jest TMP PROJEKT Warszawa ul. Modlińska 6. Koszt prac projektowych
23.985,00 zł. Termin wykonania zamówienia do 30.11.2016 r.
32. Stanowisko wypoczynkowo – turystyczne w Ossowie - WPI przeprowadziło
postępowanie poniżej 30 tys. euro na dostawę i montaż wyposażenia stanowiska
wypoczynkowo – turystycznego wraz z wykonaniem paleniska i schodów. W dniu
25.04.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert. W terminie została złożona 1 oferta firmy KROL
Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno – Instalacyjnych z Wołomina na kwotę 29.337,06
zł brutto. 09.05.2016 r. zawarto umowę z ww. firmą. Termin zakończenia umowy
06.06.2016 r.
33. Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie - w przygotowaniu postępowanie na wybór
projektanta.
34. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej
odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka - w przygotowaniu postępowanie na wybór
projektanta.
35. Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem - w przygotowaniu
postępowanie na wybór projektanta.
36. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w
Wołominie - W przygotowaniu postępowanie na wybór projektanta.
33. Budowa łącznika pieszo – jezdnego między ul. Kościelną a ul. Lipińską w
Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7 - Trwają prace projektowe. Termin
wykonania 30.09.2016r.
38. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy
istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - W przygotowaniu
postępowanie na wybór projektanta.
39. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji budynku stare
elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności
Wołomina - Uruchomiono procedurę o zamówienie publiczne do 30 tys. euro na wybór
projektanta. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma APA-CAD z Warszawy, kwota oferty
79.950,00 zł brutto.
40. Zagospodarowanie terenów przy obiektach komunalnych - Trwają prace projektowe
w zakresie odwodnienia i utwardzenia terenów przy obiektach komunalnych: ul. Moniuszki
20, Moniuszki 22 i 22A, Moniuszki 23 w Wołominie. Wartość umowy 9.348,00 zł, termin
zakończenia 15.05.2016 r.
12
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41.Projekt domu komunalnego - Projektanci dostarczyli
komunalnego. Koncepcje opracowano w dwóch wariantach.

koncepcję

budynku

42. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sali
gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie - Kontynuacja robót. Zakończono montaż
pokrycia dachowego, montaż fasad i elewacji z klinkieru, wykonywane są roboty wewnątrz
budynku sali gimnastycznej i przebudowa budynku szkoły.
43. Budowa sali gimnastycznej w Czarnej - Kontynuacja budowy. Obecnie trwają drobne
końcowe roboty wykończeniowe wewnątrz i z zewnątrz budynku. W najbliższym czasie
odpowiednie służby takie jak Sanepid i Powiatowa Straż Pożarna zostaną powiadomione o
zamiarze zgłoszenia obiektu do użytkowania
44.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku
Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie - w wyniku postępowania do 30000 euro wyłoniono
wykonawcę dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku – firma JT Architecture,
trwa podpisywanie umowy, termin realizacji 30.10.2016 r., wartość umowy 31.000,00 zł.
45.Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej termomodernizacji Zespołu
Szkół w Czarnej - Podpisano umowę z projektantem firma KOWAGO – INŻYNIERIA z
Wiązowny. Wartość umowy 20.418,00 zł. Termin realizacji 30.10.2016r.
46. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej boiska przy Szkole
Podstawowej w Starym Grabiu - Trwają prace projektowe, projektant Proj-Bud z
Wołomina, kwota brutto: 14.145,00 zł. Zakończenie prac projektowych 30.09.2016r.
47. Przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół Nr 4 w Wołominie - Trwają prace projektowe
dla potrzeb realizacji zadania. Projektant przekazał dokumentację, w przygotowaniu
postępowanie do 30.000 euro na wybór wykonawcy robót.
48. Rewitalizacja boiska sportowego przy I LO ul. Sasina 33 - Trwają prace projektowe,
projektant PRIMO PROJEKT Karolina Wyrwas – Zaborna z Marek, kwota oferty
16.974,00 zł., termin wykonania projektu 30.06.2016r.
49. Modernizacja sali multimedialnej w III LO - Wydział ogłosił postępowanie poniżej
30 tys. euro na wykonanie ekspertyzy techniczno – budowlanej, p.poż i sanitarnej
pomieszczenia sali multimedialnej w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie przy ul. Kazimierza
Wielkiego 1 oraz analizy ekonomicznej dostosowania ww. pomieszczenia do
obowiązujących przepisów technicznych, p.poż i sanitarnych, w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali multimedialnej w III LO”. Termin składania ofert
23.05.2016 r.
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50. Utworzenie dziennego Domu Senior – Wigor w budynku przy ul. Legionów 31 a w
Wołominie - Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla potrzeb realizacji
zadania.
51. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu
melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach - Trwają prace
projektowe, termin zakończenia prac 28.10.2016 r.
52. Utworzenie terenu rekreacji w rejonie zbiornika retencyjnego w Czarnej –
koncepcja - Trwają prace przygotowawcze dla potrzeb ogłoszenia przetargu na wykonanie
prac projektowych.
53. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Prace projektowe w trakcie realizacji. Termin
wykonania zamówienia do 31.10.2016 r.
54.Budowa oświetlenia ul. Radosnej
Fundusz sołecki Stare Lipiny - W dniu 20.04.2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą
projektu technicznego. Projektantem jest firma EL-MEDIA Wołomin ul. Powstańców 14.
Koszt prac projektowych 14.637,00 zł. Termin wykonania zamówienia do 30.09.2016 r.
55.Wykonanie siłowni zewnętrznej w Lipinkach
Budżet obywatelski - Ogłoszono postępowanie przetargowe, wpłynęły 3 oferty, w podpisie
umowa – wykonawca: firma Free Kids s.c., wartość umowy 35.111.58 zł, termin realizacji 6
tygodni od dnia podpisania umowy.
56. Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach - Podpisano umowę
na wybór projektanta z Anną Kanclerz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:
Anna Kanclerz Studio Ogrody, Pracownia Architektury Krajobrazu, wartość umowy 18.450,00 zł, termin realizacji 15.07.2016 r.
57. Budowa „Zakątka pod Dębami” w Wołominie ul. Głowackiego
Budżet obywatelski, - W przygotowaniu postępowanie do 30.000 euro na dostawę i
montaż wyposażenia.
58. Dostaw i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w
Wołominie - W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę – firma WC
Serwis – Łódź Sp. z o.o., wartość 216.480,00 zł, termin realizacji 15.07.2016 r.
59. Doposażenie placów zabaw - Po przeglądzie zimowym ustalono urządzenia zabawowe
do wymiany. Trwa przygotowywanie postępowania przetargowego.
60. Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie - Trwają prace projektowe.
Końcowy termin wykonania dokumentacji został przedłużony do 04.06.2016 r.
14
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61. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Muzeum im. Zofii i Wacława
Nałkowskich - Ustalono zakres prac modernizacyjnych. Zaproszono projektantów do
złożenia propozycji cenowej – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
remontu budynku muzeum, termin składania ofert: 24.05.2016 r.
62. Wykonanie groty solnej oraz sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz
modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie
przy ul. Korsaka 4 - Trwają prace projektowe. Projektant przedstawił dwa warianty
dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy szatni rodzinnej oraz pomieszczeń
odnowy biologicznej. Dokumentacja została przedstawiona Użytkownikowi – OSiR
Huragan.
Ponadto projektant dostarczył dokumentację modernizacji wentylacji i klimatyzacji
Pływalni, w najbliższym czasie WPI przeprowadzi postępowanie o zamówienie publiczne
na wybór wykonawcy tych robót.
5) ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJANIA
W ZAKRESIE DZIERŻAW I UŻYCZEŃ GRUNTÓW:
 zawarto umowy przesyłowe (4 umowy przesyłowe - Wołomin, Zagościniec, Czarna,
Nowe Lipiny),
 wydano zgody na dysponowanie gruntem (6 zgód - Czarna, Zagościniec, Nowe
Lipiny, Leśniakowizna),
 zawarto umowy dzierżawy (5 umów dzierżaw - Wołomin),
 cesja umowy dzierżawy,
 przygotowano projekt uchwały w sprawie przedłużenia dzierżawy gruntu Wołomin
ulica Diamentowa do 1 roku,
 zlecenie wyceny służebności przesyłu,
W ZAKRESIE PODZIAŁÓW I ROZGRANICZEŃ NIERUCHOMOŚCI,
NAZEWNICTWA:
 wydano 5 postanowień w sprawach o różnym stopniu skomplikowania,
 wydano 12 decyzji administracyjnych w sprawach o podział nieruchomości,
 przeprowadzono wizje w terenie przy przyjmowaniu granic do podziału
nieruchomości,
 wydano kopie dokumentów petentom, którzy zwrócili się o to pisemnie,
 odpowiedziano na pisma petentów w sprawach związanych
z podziałem
nieruchomości.
 przeprowadzono wizje w terenie przy przyjmowaniu granic do podziału
nieruchomości,
 wydano 15 zawiadomień w sprawach oznaczenia budynków numerami
porządkowymi,
15
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W ZAKRESIE GOSPODARKI GRUNTAMI (ODSZKODOWAŃ, REGULACJI
STANÓW PRAWNYCH):
 przygotowano projekt zarządzenia w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego
ograniczonego na sprzedaż nieruchomości – dz. 51 obręb 24; w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – dz. 156 obręb 24, w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej – dz. 207/50 obręb 24,
 wydano 10 zawiadomień w sprawie zgromadzenie całego materiału dowodowego
w postępowaniu dotyczącym naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku jej podziału, na łączną kwotę 13.529,10 zł,
 wydano 5 decyzji dotyczących opłat adiacenckich, z czego: 4 decyzje umarzające
postępowanie, 1 decyzja naliczenia opłaty adiacenckiej w wyniku podziału
nieruchomości na kwotę 8.573,70 zł,
 nadano klauzulę ostateczności jednej decyzji dotyczącej umorzenia postępowania w
sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej w związku z brakiem wzrostu
wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,
 przygotowano i następnie podpisano protokół z rokowań i uzgodnień dotyczących
ustalenia wysokości odszkodowania za przejęcie nieruchomości (dz. 262/13 obręb
0029, Stare Lipiny) pod drogi publiczne – ul. Radosna w Starych Lipinach –
wysokość odszkodowania 8.573,70 zł,
 zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wyceny nieruchomości dla 12 działek
dotyczących m. innymi ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej w wyniku
stworzenia warunków do połączenia infrastruktury technicznej, działki 207/50 obręb
24 – dot. zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz każdoczesnego
właściciela nieruchomości przyległej, działki nr 207/33 obr. 24),
 dokonano weryfikacji protokołów z ostatecznego odbioru i przekazania do
eksploatacji odgałęzień wodociągowych i kanalizacyjnych od sieci do granicy posesji
oraz daty zawarcia umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, z
właścicielami nieruchomości, przy ulicach, w których była możliwość podłączenia
do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – łącznie przeanalizowano 37
protokołów i 210 umów, dokonano analizy łącznie 50 aktów notarialnych.
 przygotowano i wystosowano 4 wnioski do Wojewody Mazowieckiego w sprawie
uregulowania na rzecz Gminy Wołomin w trybie art. 73 ustawy z dnia 13
października 1998r – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną ( Dz. U. Nr 133 poz. 872 z poźn. zm. ) praw własności nieruchomości
zajętych pod drogi publiczne – ulice Sławkowską i Gdyńską w Wołominie,
 złożono 8 wniosków do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w
Wołominie w sprawach ujawnienia w księgach wieczystych praw własności Gminy
Wołomin.
 wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na łączną kwotę –
43 731 zł.
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W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ:
 przygotowanie około 20 spraw (dokumentów) na posiedzenie Społecznej Komisji
Mieszkaniowej; przygotowanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali
mieszkalnych,
 udział w poniedziałkowych spotkaniach interesantów z Panią Burmistrz,
 korespondowanie z Sądem Rejonowym w Wołominie oraz komornikami w
sprawach o eksmisje, o eksmisje do lokali socjalnych oraz pomieszczeń
tymczasowych,
 rozliczanie Wspólnego Biletu oraz autobusu nocnego N62,
 przygotowanie i realizacja dwóch zleceń druku biletów opłaty targowej.
E
6) ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ, SPORTU I EDUKACJI
----------------------------------------

7) ZADANIA Z ZAKRESU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH:
1. Projekt pn. „Budowa ulicy Grabicznej w Ossowie na odcinku od ul. Gen. Jordan
Rozwadowskiego do ul. Matarewicza, objęty dofinansowaniem w ramach Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. 28 kwietnia
2016 r. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie została podpisana
umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie przedmiotowego
zadania. Projekt został przeznaczony do objęcia wsparciem w wysokości 2 485 972,00 zł.
Całkowita wartość zadania wynosi 4 971 944,87 zł.
2. Projekt pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Wołomina - etap I”, objęty
dofinansowaniem w ramach oszczędności z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w kwocie 6 149 164,60 zł, wartość całkowita
projektu 7 914 558,81 zł. 17 kwietnia 2016 r. zostały złożone ostateczne uzupełnienia do
wniosku o płatność końcową, 18 kwietnia 2016 r. został zawarty aneks do umowy o
dofinansowanie, w celu wypłaty przewidzianej transzy dotacji w wysokości 6 149 164,60 zł.
W dniach 27-29.04.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie odbyła się kontrola
rzeczowa i finansowa projektu przeprowadzona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych. Obecnie oczekujemy na informację o ocenie pokontrolnej projektu i
wypłatę przyznanego dofinansowania.
3. Wnioski złożone w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:
29 stycznia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w
Warszawie zostały złożone wnioski o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z
produkcji gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2016 rok dotyczące
projektu pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Poligonowej w
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Leśniakowiźnie” (wnioskowana kwota – 236 700,76 zł, 50% kosztów kwalifikowanych,
wartość inwestycji – 473 401,51 zł), oraz projektu pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych - ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie” (wnioskowana kwota –685 945,44 zł,
50% kosztów kwalifikowanych, wartość inwestycji – 1 371 890,88 zł),
28 kwietnia 2016 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
został ogłoszony Wykaz wniosków o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z
produkcji gruntów rolnych złożonych w 2016 r. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej
i merytorycznej pozytywnie został oceniony projekt pn. „Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych - ul. Poligonowej w Leśniakowiźnie, który z uwagi na możliwość
objęcia dofinansowaniem tylko 1 projektu, posiadał wyższy priorytet realizacyjny od
projektu dotyczącego modernizacji ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie. Obecnie oczekujemy
na informację o możliwości dofinansowania projektu dotyczącego modernizacji ul.
Poligonowej w Leśniakowiźnie.
4. Projekt pn. „Stacja Wołomin"- Aktualizacja Programu Rewitalizacji Wydzielonej Części
Miasta Wołomin”, wnioskowana kwota – 125 217,79 zł kwota ogółem – 139 130,88 zł.
8 kwietnia 2016 r. wpłynęła informacja o pozytywnym przejściu wniosku przez kryteria
oceny merytorycznej. Na podstawie oceny wniosku dokonanej przez Komisję Konkursową,
zaproponowano przyznanie dofinansowania po korekcie w wysokości 125 217,79 zł. W
odpowiedzi na powyższą informację, Gmina Wołomin w piśmie dnia 11 kwietnia 2016r.
wyraziła zgodę na zaproponowaną kwotę dotacji. Opracowano dokumentację i wszczęto
procedurę wyboru Wykonawcy zadania pn.: „Przeprowadzenie we współpracy z
Zamawiającym aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Wydzielonej Części
Gminy Wołomin.
5. Projekt pn. „Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich
w Wołominie”, wnioskowana kwota dofinansowania– 2 640 659,23 zł, wartość inwestycji
– 6 976 705,50 zł. 19 kwietnia 2016r. wpłynęła informacja o pozytywnej ocenie złożonego
wniosku w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I stopnia. Zgodnie z Regulaminem
konkursu, po zakończeniu oceny wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru,
Instytucja Ogłaszająca Konkurs sporządzi listę rankingową projektów, które pozytywnie
przeszły kryteria formalne i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Następnie listy zostaną
przedłożone do zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą, po czym zostanie ogłoszona
lista projektów przeznaczonych do dofinansowania.
6. Projekt pn. "Termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej w Gminie
Wołomin", wnioskowana kwota – 3 085 733,08 zł (80% kosztów kwalifikowanych),
wartość inwestycji – 3 857 166,36 zł. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego
nabór wniosków o dofinansowanie został przedłużony do 16 maja 2016r. Obecnie
oczekujemy na ocenę formalną złożonego wniosku, która odbędzie się w terminie 45 dni od
dnia zakończenia naboru wniosków.
7. Projekt pn. „Budowa skatepark’u na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie”
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wnioskowana kwota – 241 615,00 zł (33 % kosztów kwalifikowanych), wartość inwestycji
– 763 526,00 zł. 15.04.2016 r. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego wniosek o wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie
przebudowy lub remontu obiektu sportowego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej
Infrastruktury Sportowej na 2016 rok. Obecnie oczekujemy na ocenę formalną i
merytoryczną złożonego wniosku.
8. Ponadto:
 trwają przygotowania do wzięcia udziału w naborze wniosków o dofinansowanie
w związku z uruchomieniem naboru w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe
- typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę
obiektów zabytkowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie
dotyczącego Rewitalizacji i adaptacji budynku starej elektrowni przy
ul. Daszyńskiego dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin. Nabór wniosków
o dofinansowanie odbędzie w terminie od 31.03.2016 r. do 02.06.2016 r.
 rozważana jest również możliwość wzięcia udziału w naborze wniosków
o dofinansowanie w ramach 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa
dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” RPO
WM 2014-2020, w celu objęcia dofinansowaniem części inwestycji dotyczącej
„Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie” ,
która nie została objęta możliwością dofinansowania w ramach Działania 2.5.2
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020. Nabór
wniosków o dofinansowanie odbędzie w terminie od 31.03.2016 r. do 01.06.2016 r.
 przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie w wysokości 54 000 zł przy kwocie
całkowitej projektu 60 000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu: „Wydawnictwa
ekologiczne”. Naszym celem będzie profesjonalne opracowanie, wydanie
i promowanie projektu gry planszowej rozwijającej świadomość ekologiczną
i promującej zachowania proekologiczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Projekt gry planszowej został opracowany przez nauczyciela ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Wołominie i zwyciężył w konkursie „Nauka ekologii przez zabawę”
zorganizowanym przez Gminę Wołomin.
 Trwają przygotowania do wzięcia udziału w naborach wniosków o dofinansowanie w
ramach uczestniczenia przez Gminę Wołomin w Porozumieniu gmin Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego (WOF) o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Wydział
planuje przystąpić do konkursu wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.3
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w
ramach ZIT - typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności
miejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020:
- nabór o dofinansowanie Parkingów ,,Parkuj i Jedź”. W ramach naboru
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planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie "Przebudowy parkingu
„Parkuj i jedź” przy ul. Gdyńskiej, róg ul. Piłsudskiego w Wołominie”.
Termin naboru: od 31.03.2016 r. do 30.06.2016 r.
nabór o dofinansowanie Ścieżek i infrastruktury rowerowej. Termin
naboru od 29.02.2016 r. do 29.07.2016 r.
Zadania realizowane przez Zespół Zamówień Publicznych pokrywają się z zadaniami
wymienionymi w sprawozdaniu z działań podejmowanych przez Wydział Planowania
i Inwestycji.
8) ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
ODPADAMI.
Gospodarka odpadami:
 Koordynacja formalności związanych z podpisaniem umowy na usuwanie odpadów
zawierających azbest z terenu gminy Wołomin.
 Zlecenie odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z terenu gminy Wołomin (22
wnioski)
 Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. składowania i magazynowania
odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 Obsługa mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkanych oraz niezamieszkanych,
 Rozliczenie porozumień z MZO na prowadzenie II PSZOKÓW oraz
zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiące marzec kwiecień 2016 r.,
 Rozliczenie umowy z MZO dotyczącej odbioru i transportu odpadów komunalnych
zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych z terenu
Gminy Wołomin za miesiące styczeń - marzec 2016 r.,
 przygotowanie Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy
Wołomin w 2015 roku,
 wydano 5 pism do interesantów z zakresu gospodarki odpadami,
 wydano ZAŚWIADCZENIE o wpisie do rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 wydano 2 decyzje cofające w całości zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 wydano 2 decyzje cofające w całości zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 wydano 2 decyzje nakazujące usunięcie odpadów.
Drzewa i krzewy
 złożenie wniosku o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących
lub innych niż dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną – sprawa
dot. usunięcia drzewa na ul. Przyjacielskiej,
 w ramach prowadzonych spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na usunięcie
drzew z terenu prywatnych nieruchomości dokonano 57 oględzin w terenie,
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 wystosowano 33 wezwania do uzupełnienia wniosku w ramach postępowania
administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów.
 wydano 45 zawiadomień przed decyzją w ramach postępowania administracyjnego
dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 wydano 50 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego
wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 wydano 50 zawiadomień o przedłużeniu terminu dotyczącego wydania zezwolenia
na usunięcie drzew lub krzewów.
 wydano 19 decyzji na usunięcie drzew,
 wystosowano 4 wnioski do Starostwa o usunięcie drzew
 wydano 3 informacje publiczne,
Decyzje środowiskowe
1. wydano decyzję nr 109/2016 z dnia 06.05.2016r., stwierdzającą brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie (modernizacji) urządzenia wodnego składającego się z
dwóch otworów studziennych: numer 1 o głębokości 60,0 m, i nr 2 o głębokości 64,0
m oraz o zdolności poboru wody powyżej 10 m3/h dla potrzeb wodociągu wiejskiego
„Stare Grabie”, w miejscowości Stare Grabie, gmina Wołomin, na terenie działek nr
ew. 127/4 i 128/4 obręb Stare Grabie oraz na budowie przewodu wodociągowego
magistralnego D225PE o długości I= 26,0m, od SUW „Stare Grabie” do sieci
wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Stare Grabie, gmina Wołomin, na terenie
działek nr 128/4 i 212 obręb Stare Grabie,
2. postanowienie nr 8/2016 z dnia 15.04.2016r., nie nakładające obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
odgałęzieniami, przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej- przewodów
tłocznych w ulicach: Azaliowa, Konwaliowa, Stokrotki, Jaroszewska, Myśliwska
oraz drogach dojazdowych w Duczkach, w drodze dojazdowej do ul. Batalionów
Chłopskich w Lipinach Nowych, w ul. Sienkiewicza w Wołominie, oraz na
przebudowie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Wołominie,
na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
3. wydano postanowienie nr 9/2016 z 15.04.2016r. Odmawiające wszczęcia
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
budowy ul. Lipiny Katy w Wołominie.
Edukacja ekologiczna:
 odbyły się zajęcia Wołomińskich Odkrywców Przyrody (2 spotkania stacjonarne, 3
wycieczki),
 ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa
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przyrodniczego (nie podpisano żadnej umowy),
 zaopiniowano Regulamin Konkursu Sołeckiego na "Najbardziej zadbaną posesję"
(sołectwo Cięciwa).
Inne:
 dokonano wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego
19 producentom rolnym,
 podano do publicznej wiadomości informację o możliwości przedkładania wniosków
przez producentów rolnych o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania,
 rozprowadzono wśród sołtysów plakaty dot. wypalania traw,
 rozprowadzono wśród sołtysów plakaty dot. szczepienia lisów wolno żyjących
przeciwko wściekliźnie,
 przygotowano i podpisano umowę zlecenie na wykonanie, zamówienie na
sporządzenie projektów 100 sztuk decyzji na usunięcie drzew lub krzewów, zgodnie
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 przygotowano roczne sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza za
2015 rok.
9) MIEJSKI ZAKŁAD DRÓG I ZIELENI:
 Wykonano remont nawierzchni ul. Letniskowej w Zagościńcu na odcinku od ul.
Szkolnej do ul. Wrzosowej;
 Wykonano remont końcowego odcinka nawierzchni ul. Łukasiewicza w Wołominie;
 Przeprowadzono postępowania na bieżącą konserwację dróg o nawierzchni twardej
nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin;
 Zakończono wymianę piasku na gminnych placach zabaw;
 Uruchomiono fontannę na Placu 3-go Maja;
 Wykonano remont ogrodzenia placu zabaw w Lipinkach przy ul. Klonowej;
 Rozpoczęto prace remontowe oraz demontaż zniszczonych urządzeń zabawowych na
gminnych placach zabaw - zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
 Prace porządkowe związane z organizacją uroczystości rocznicy beatyfikacji Jana
Pawła II oraz obchodów Dnia 3 Maja; Prace porządkowe związane z Dniami Wołomina
– Plac 3 Maja, Pasaż Osiedla Niepodległości;
 Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz systemu monitoringu miejskiego;
 Zlecono wykonanie tablic w celu oznakowania skweru Ks. Prałata Jana Sikory w
Wołominie;
 Zawarto umowę na wykonanie i montaż trwałego ogrodzenia placu zabaw położonego
przy zbiegu ul. Legionów i ul. Partyzantów;
 Zakupiono ciągnik komunalny z kosiarkami – rotacyjną i bijakową;
 Zakup i montaż systemu CCTV (kamery oraz rejestrator z dyskiem) w sołectwie Stare
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Grabie w ramach realizacji funduszu Sołeckiego;
Trwa naprawa pozimowych ubytków w drogach o nawierzchni asfaltowej oraz
równanie dróg gruntowych;
Wykonano pierwsze koszenie i pielenie rabat na terenie Gminy Wołomin; Nawożenie,
ściółkowanie rabat i bieżące nasadzenia roślin; Założono rabaty przy pomniku J.
Piłsudskiego; Regeneracja trawników: Plac 3 Maja, ulice: Błońska, Sikorskiego,
Kasprzykiewicza;
Wydano decyzje dotyczące:
 Zajęcie pasa drogowego - 34 decyzji
 Lokalizację urządzeń w pasie drogowym - 19 decyzji
 Lokalizacja zjazdu z dróg gminnych - 2 decyzje
 6 wniosków przekazano do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami
 1 karną decyzję za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi
Wszczęto 3 postępowania odnośnie usunięcia reklam;
Wszczęto 1 postępowanie odnośnie usunięcia pojemników na zużytą odzież, które
zostały postawione w pasie drogowym dróg gminnych bez właściwego zezwolenia;
Zbieranie, utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu Gminy Wołomin w ramach zawartej
umowy – 5 szt.;
Wystawiono 95 upomnień dotyczących braku uiszczenia opłaty z tytułu
prawomocnych decyzji za zajęcie pasa drogowego;
Realizacja umów z zakresu opieki nad zwierzętami i zapewnienia opieki
weterynaryjnej:
- oddano pod opiekę do schroniska – 1 szt.
- kastracja i sterylizacja kotów – 11 szt.
- całodobowa opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach
drogowych i innych zdarzeniach losowych - 9 szt.
- dostawa karmy dla wolno żyjących kotów – 77 kg
Prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej na
potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Wołomin.;
Prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną na terenie Gminy Wołomin.

10) SPRAWY KADROWE:
 z dniem 11.05.2016 r. na stanowisku audytora wewnętrznego został zatrudniony Pan
Radosław SKRZECZKOWSKI;
 z dniem 9.05.2016 r. na stanowisku kontrolera wewnętrznego został zatrudniony Pan
Paweł KISIEL.
11) ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU
MUZEUM
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2. MDK
W okresie sprawozdawczym w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyły się
następujące wydarzenia:
- Gminne eliminacje do XIV Konkursu Poetyckiego „Cyprian Kamil Norwida – Poeta
Naszej Ziemi” - przesłuchania z warsztatami
- Spotkanie pt. Przedsiębiorczość dla najmłodszych – wykład i warsztaty
- Maraton kabaretowy artystów Stand up
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Dyktando” – II etap
- Uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja
- wraz z parafią pw. MB Królowej Polski zorganizowano festyn parafialny na terenie
plebanii przy ul Kurkowej
- Obchody rocznicy Kanonizacji Jana Pawła II zorganizowane na Placu 3 Maja
- Uroczysta sesja Rady Miejskiej – wręczenie corocznych nagród i wyróżnień, koncert
Leszka Kupca z zespołem
- Wernisaż wystawy zdjęć i dokumentów z archiwum Izby Muzealnej Wodiczków
- Koncert współczesnej muzyki amerykańskiej w wykonaniu uczniów PSM im. W.
Lutosławskiego w Wołominie
- Festyn w ramach dni Wołomina – koncert Sound'n'Grace i Lemon
- Festyn na os. Niepodległości – koncert zespołu The Postman
MDK w Wołominie koordynował program tegorocznych Dni Wołomina. Miejski Dom
Kultury był współorganizatorem Igrzysk na Piątkę oraz Turnieju w dwa ognie
organizowanych w ZS nr 5 a także wystawy prac Anety Saks w Izbie Muzealnej Rodziny
Wodiczków. Ponadto wraz z Sanepidem zorganizowano Powiatowy Festiwal Piosenki o
Zdrowiu.
Miejski Dom Kultury ze swoim projektem cyklu wydarzeń integrujących różne grupy
społeczne przeszedł do drugiego etapu konkursu Fundacji Tesco pt. „Ludzi lubię”.
Miejski Dom Kultury podpisał porozumienie z Ochotniczym Hufem Pracy.
Ponadto Miejski Dom Kultury realizował patronaty Burmistrza Wołomina, koordynował
oraz prowadził sekcje działające w instytucji, a także wynajmował sale na spotkania i
wydarzenia.

3. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - OSSÓW WROTA BITWY
WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU
W dniach pomiędzy 21.04.2016 – 19.05.2016 Instytucja zajmowała się organizacją
poniższych wydarzeń:
 Lekcje muzealne z przewodnikiem oraz pokazem rekonstruktorów w ramach projektu współpracy z uczniami szkół lokalnych licea, gimnazja, szkoły podstawowe.
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 W sobotę, 23 kwietnia na ossowskich łąkach przy współpracy Samorządowej Instytucji Kultury odbyła się prezentacja systemu gry Laser Tag. W okolicznościowym
pokazie, a następnie w grze, wzięli udział: uczniowie I LO PUL z Wołomina i młody
mieszkaniec z Ossowa, należący do Grupy Młodych-Ossów (GMO).
 29 kwietnia Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Pomnika Zwycięstwa 1920 roku
w Markach, z wychowawczynią Aldoną Torenc, odwiedzili Ossów. Goście Centrum
Informacji Turystyczno - Historycznej z uwagą słuchali o młodych ludziach, prowadzonych przez księdza Ignacego Skorupkę, walczących w Ossowie o wolność Ojczyzny w 1920 roku.
 2 maja w Ossowie obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W programie uroczyste podniesienie Flagi Państwowej, prezentacja historii muzyki hymnicznej, wykonywanie kokard i kotylionów, przedstawienie dziejów Barw Narodowych,
gra terenowa.
 5 maja Oferta Centrum Informacji Turystyczno - Historycznej została przedstawiona
pani Barbarze Jezierskiej, Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Wraz z panią burmistrz Elżbietą Radwan i przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Wołominie prowadzone były rozmowy o możliwych zmianach w granicach
Parku Kulturowego w Ossowie.
 7 maja rozpoczęliśmy sezon rowerowy w Ossowie i już pierwszego dnia gościliśmy
pokaźną grupę cyklistów z Rembertowa. Rajd rowerowy bibliotekarzy REMBERTÓW - OSSÓW - WESOŁA pojawił się w Ossowie. Goście Centrum Informacji Turystyczno - Historycznej oglądali film, zwiedzali Cmentarz Wojenny i Park Kulturowy, odpoczywali, piknikowali i zażywali słońca.
 13 maja Spotkanie z Rafałem Ziemkiewiczem pisarzem i publicystą – temat „Jak
czerpać dziś i w przyszłości z największego zwycięstwa Polaków”.
 14 maja Ossów w Noc Muzeów – projekcja filmu Bitwa Warszawska 1920 roku Jerzego Hoffmana, dyskusja moderowana o najważniejszych motywach związanych z
Bitwą Warszawską.
4. BIBLIOTEKA
W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 5982 osób, którym wypożyczono 10506
książek oraz 238 multimediów. W bibliotece zarejestrowało się 102 nowych użytkowników.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej oraz filie biblioteczne
w okresie od 14 kwietnia 2016 a do 12 maja 2016 przeprowadziły następujące działania
kulturalno-oświatowe:
- odbyła się akcja czytania na balkonie w ramach obchodów Światowego Dnia Książki i
Praw Autorskich, pod patronatem Burmistrz Wołomina,
- odbyło się spotkanie autorskie z Agnieszką Pilichowską oraz Małgorzatą Połeć-Rozbicką,
- odbyło się spotkanie autorskie z Szymonem J. Wróblem,
- odbył się IV Gminny Konkurs Recytatorski „Od smyka do matematyka”, organizowany
wspólnie z Przedszkolem nr 6 im. „Bajka” w Wołominie pod patronatem Burmistrz
Wołomina,
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- rozstrzygnięto II edycję konkursu fotograficznego „Zaczytana Rodzina”,
- prowadzono cykliczne audycje w Radio Fama „Poczytaj mi Famo”,
- kontynuacja cyklu spotkań „Maluchy w bibliotece”,
- kontynuacja akcji „Książka na receptę”,
- odbyły się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki i Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu
Książki,
- odbyło się 70 lekcji bibliotecznych w których wzięło udział ponad 1416 dzieci z Gminy
Wołomin.
5. OSIR HURAGAN
Rozegrane zostały następujące spotkania:
- piłka nożna:
 sobota 16.04.2016 11:00 PWKS Huragan Wołomin – GKS Korona Szydłowo (IV
Liga)
 sobota 16.04.2016 11:00 PWKS Huragan Wołomin – MKS Dolcan Ząbki (U-10)
 sobota 16.04.2016 12:30 PWKS Huragan II Wołomin – AKS Mewa Krubin (U-10)
 sobota 16.04.2016 14:30 PWKS Huragan Wołomin – MKS Hutnik W-wa (U-11)
 sobota 16.04.2016 16:30 PWKS Huragan Wołomin – MLKS Victoria II Sulejówek (U16)
 sobota 16.04.2016 17:00 PWKS Huragan II Wołomin – AP 11 Legionowo (U-11)
 niedziela 17.04.2016 11:00 PWKS Huragan Wołomin - AP AGAPE Warszawa (U-13)
 niedziela 17.04.2016 13:00 PWKS Huragan Wołomin – NOSIR Świt Nowy Dwór
Maz. (U-15)
 niedziela 17.04.2016 15:30 PWKS Huragan Wołomin – OTS Korona Ostrołęka (U-14)
 sobota 23.04.2016 11:00 PWKS Huragan II Wołomin – Bug Wyszków (U-11)
 sobota 23.04.2016 13:30 PWKS Huragan II Wołomin – NOSIR Świt Nowy Dwór
Maz. (U-10)
 sobota 23.04.2016 15:30 PWKS Huragan Wołomin – NOSIR Świt Nowy Dwór Maz.
(U-17)
 sobota 23.04.2016 17:30 PWKS Huragan Wołomin – KS Łomianki (U-9)
 niedziela 24.04.2016 11:00 PWKS Huragan II Wołomin – GKS Korona Jadów (AKlasa)
 niedziela 24.04.2016 14:00 PWKS Huragan Wołomin – MKS Hutnik Warszawa (U13)
 niedziela 24.04.2016 16:00 PWKS Huragan Wołomin – Dolcan Sport SSA Ząbki (U12)
 niedziela 24.04.2016 17:30 UKS Ostrówek – SRT Młode Orły Halinów (U-12)
 sobota 07.05.2016 11:00 PWKS Huragan Wołomin – MKS Mławianka Mława (IV
Liga)
 sobota 07.05.2016 14:00 PWKS Huragan II Wołomin – MKS Wicher Kobyłka (AKlasa)
 sobota 07.05.2016 16:15 PWKS Huragan Wołomin – FFA Warszawa (U-11)
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 niedziela 08.05.2016 11:00 PWKS Huragan Wołomin – UKS Białe Orły W-wa (U-10)
 sobota 14.05.2016 11:00 PWKS Huragan Wołomin – STR Młode Orły Halinów (U10)
 niedziela 15.05.2016 11:00 PWKS Huragan Wołomin – KS Łomianki Warszawa (U15)
 niedziela 15.05.2016 13:30 PWKS Huragan Wołomin – MKS Ciechanów (U-14)
 niedziela 15.05.2016 17:30 PWKS Huragan Wołomin – MKS Bug Wyszków (U-16)
- piłka koszykowa dziewcząt:
 czwartek 21.04.2016 17:00 UKS Huragan II Wołomin – MUKS II Piaseczno (U-12)
 poniedziałek 25.04.2016 18:00 UKS Huragan Wołomin – Sokołów (U-11)
 czwartek 28.04.2016 17:00 UKS Huragan II Wołomin – UKS Nowa Wieś (U-12)
 czwartek 05.05.2016 17:00 UKS Huragan II Wołomin – SKS 12 Warszawa (U-12)
 piątek 06.05.2016 15:30 UKS Huragan Wołomin – Trójka Żyrardów (U-13)
 sobota 14.05.2016 11:00 UKS Huragan Wołomin – LaBasket Warszawa (U-11)
- amatorska liga koszykówki:
 niedziela 17.04.2016 16:00 – 20:00 (cztery spotkania)
 niedziela 24.04.2016 16:00 – 20:00 (cztery spotkania)
Imprezy Organizowane na Terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w
Wołominie
24.04.2016 – Finał amatorskiej ligi koszykówki 5na5
W dniu 24.04.2016 r., została rozegrana ostatnia seria spotkań amatorskiej ligi
koszykówki 5na5, pod honorowym patronatem Burmistrza Wołomina. Finały dostarczyły
ogrom emocji wszystkim zebranym na hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Huragan” w Wołominie. Po bardzo zaciętym spotkaniu drużyna Stuff Skokowy pokonała
zespół Spiesz Się Powoli wynikiem 60:57. Najbardziej wartościowym zawodnikiem meczu
finałowego został Krzysztof Piasecki z ekipy Stuff Skokowy. W rywalizacji o 3 miejsce,
Szklarwa zrewanżowała się Goodfellas za porażkę w sezonie zasadniczym, wynikiem
60:50. W składzie ekipy Szklarwa wyróżnił się Łukasz Pawlikowski, który został najlepiej
punktującym zawodnikiem rundy i całego sezonu. W meczu o 5 miejsce drużyna Łenzdej
nieznacznie uległa zawodnikom grającym w składzie My i Oni, wynik: 40:44. Rywalizacja
pomiędzy Splash Brothers a drużyną Zielonka o miejsce 7, zakończyła się zwycięstwem
tych pierwszych wynikiem 52:31.
„ Zabawa, sport i emocjonująca, pozytywna rywalizacja – Taki był nasz cel”, takimi
słowami podsumował rozgrywki główny organizator Rafał Kurek i trzeba mu przyznać że
założenia zostały spełnione w 100 procentach.
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16.04.2016 - XVIII Grand Prix Polski w MMA i grapplingu.
W dniu 16.04.2016 r., w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w
Wołominie odbyły się XVIII Grand Prix Polski w MMA i grapplingu, pod patronatem
Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan. Impreza organizowana cyklicznie przez sensei
Renatę Naczaj w tym roku osiągnęła swoją pełnoletność. Kilka lat temu zawody odbywały
się w pobliskiej Kobyłce, natomiast od roku 2012 gości już tylko w Wołominie i ciągle ma
się dobrze. Od wczesnych godzin porannych w oktagonie i na macie walki toczyli
zawodnicy reprezentujący kluby: z Warszawy trzy kluby, Otwocka, 2 kluby z Ostrołeki,
Mińska Mazowieckiego, Żyrardowa, Rypina, 2 kluby z Wołomina, Siedlec, Piaseczna i
Płońska. W zawodach prym wiedli zawodnicy TNT Control Naczaj Team. Po raz pierwszy
na Grand Prix rozegrano formułę Viet Boxing, w której zawodnicy mogą zadać ciosy i
kopnięcia oraz obalać przeciwnika. 8 reprezentantów Control Naczaj Team Wołomin
zdobyło 8 medali, czyli jak zwykle mawia trener Renata Naczaj 100% normy zostało
wyrobione. Walki były bardzo techniczne i z relacji organizatorów wszystko w tym roku
przebiegało bardzo sprawnie, także ekipa medyczna nie miała wiele pracy i obeszło się bez
żadnych poważnych kontuzji. Po godz. 18.30 wystartowała 5 Gala TNT Fight. Światło,
dźwięk, cała oprawa a przede wszystkim kibice zgromadzeni na hali, jakby zaczerpnięte z
najlepszych tego typy imprez organizowanych na terenie całej Polski. Wszystko na
najwyższym poziomie, czego przykładem może być to, iż walki na gali sędziował Piotr
Michalak – sędzia znany z zawodowych gal KSW, UFC czy FEN. Największe emocje
wzbudziła walka finałowa Viet boxing – 70 kg, w której zawodnik gospodarzy Kamil
Kiziński pokonał na punkty w dwóch rundach Kiełkowskiego Sylwestra. Poproszony o z
komentowanie gali, zwycięzca walki zawodowej Azamat Mustafaev powiedział, że to
bardzo solidna gala, przede wszystkim międzynarodowa.
W Konkurencji MMA Senior zwyciężyli:
Senior -66 kg
1. Lewandowski Oktawian
2. Matysek Krzysztof
Senior -70 kg
1. Gnatkowski Krystian
2. Kiziński Kamil ( TNT Control Naczaj
Team Wołomin)
Senior – 77 kg
1. Vahe Movsisian
2. Bartosz Przywoźny ( TNT Control Naczaj
Team Wołomin)
3. Cieplewski Robert
Senior +84 kg
1. Kaliński Kacper
2. Wróblewski Krzysztof
3. Gawryszewski Marcin
Junior – 63 kg
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Grappling NO GI
Kobiety
1. Lara Fornal
2. Patrycja Sejbuk
3. Rosołowska Aleksandra
-65 kg
1. Przywoźny Kuba ( TNT Control
Naczaj Team Wołomin)
2. Lasota Kacper
– 72 kg
1. Worowski Krzysztof ( TNT Control
Naczaj Team Wołomin)
2. Rabenda Bartłomiej
-66 senior
1. Żelechowski Łukasz
2. Zeiliński Jordan
3. Collius Robert
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1. Harutyungan Gor
-70 kg senior
2. Kubel Mateusz
1. Kiziński Kamil ( TNT Control Naczaj
Junior – 75 kg
Team Wołomin)
1. Olszewski Jakub
2. Knatkowski Krystian
2. Golon Piotr
3. Elas Marek ( TNT Control Naczaj
Viet Boxing
Team Wołomin)
– 70 kg
4. Grzegorz Konopacki ( TNT Control
1. Kiziński Kamil ( TNT Control Naczaj Naczaj Team Wołomin)
Team Wołomin)
-77 kg senior
2. Kiełkowski Sylwester
1. Ambroż Kamil
– 93 kg
2. Waliszewski Amadeusz
1. Korzenecki Mateusz
3. Kiziński Mateusz ( TNT Control
2. Nowocień Karol
Naczaj Team Wołomin)
3. Sęk Kamil
93 kg senior
1. Marianowski Kacper
2. Szewczyk Bartek
3. Kopyta Jerzy
Grappling GI
– 65 kg
1. Pochmara Antek
2. Zieliński Jordan
3. Żelechowski Łukasz

Wyniki 5 Gali TNT Fight
Walka grapplingowa: Oskar Ślepowroński (TNT Control Naczaj Team Wołomin) pok
Bartosz Szewczyk – duszenie I runda 2,07
4 walki w zawodowej formule mma Polska – Białoruś
– 66 kg
1. Azamat Mustafaev pok Antoniewicz Mateusz – trójkąt nogami I runda 0,58 sek.
2. Ibragim Barkinhoev pok Maksim Tomasz (Białoruś) – balacha I runda 3,45
3. Vadim Nosal (Białoruś) pok Grzegorza Białasa – duszenie gilotynowe I runda 0,39
sek
4. Bureshin Mihail (Białoruś) pok Żaglewski Radek – KO I runda 0,39 sek.
22.04.2016 r. - XIII Spartakiada Przedszkolaka
W dniu 22.04.2016 r., w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w
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Wołominie odbyła się XIII Spartakiada Przedszkolaków. Organizatorami wydarzenia
było Przedszkole Nr 9 wraz z OSiR „Huragan” w Wołominie. Dodatkowo imprezę
patronatem objął Burmistrz Miasta i Gminy Wołomin. Hala OSiR-u była w piątkowe
przedpołudnie areną sportowych wydarzeń i emocji na najwyższym poziomie! Na starcie
spartakiady zameldowało się 7 placówek przedszkolnych z Gminy Wołomin, które
rywalizowały między sobą w 5 konkurencjach.
Lista przedszkoli biorących udział w zawodach:
 Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki
 Przedszkole nr 5 im. Kota w butach
 Przedszkole nr 6 im. Bajka
 Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka
 Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi
 Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka
 Przedszkole nr 7 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Leśniakowiźnie
23.04.2016 r. – Wiosenny Test Coopera
Dnia 23.04.2016 r., na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w
Wołominie odbył się Wiosenny Test Coopera. Uczestnicy w różnym wieku, stawili się na
starcie cyklicznie organizowanego przez OSiR testu Coopera. Każda osoba biorąca udział
w teście, miała możliwość sprawdzenia swojej kondycji fizycznej podczas 12 minutowego
biegu, o czym mówił nam dystans pokonany w tych ramach czasowych.
28.04.2016 r. – Szkolny Związek Sportowy – Dwubój Gimnazja
Dnia 28.04.2016 r., na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w
Wołominie odbyły się zawody Dwuboju. Rywalizację rozpoczęły zawody pływackie, po
czym bój przeniósł się na bieżnie, gdzie uczestnicy w wieku gimnazjalnym rywalizowali
między sobą w formie biegu.
01.05.2016 r. – American Monster Truck Motor Show
W dniu 01.05.2016 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w
Wołominie odbyła się nieszablonowa impreza kaskaderska. American Monster Truck
Motor Show to pokaz niemieckiej rodziny Stay, mający bogate tradycje w całej Europie.
Wydarzenie kaskaderskie, gdzie finałowym elementem jest przejazd monster trucków,
cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród przybyłej publiczności. W programie znalazły
się kontrolowane poślizgi, nieszablonowa jazda samochodem, ekstremalna jazda na motorze
i kładzie oraz przejazd monster trucków. Podczas show widać było świetną interakcję
kaskaderów z przybyłymi gośćmi. Niedzielne wydarzenie, z racji swojego profilu, na długo
pozostanie w pamięci obserwatorów.
07.05.2016 r. – Fitness na OSiR-ze
Dnia 07.05.2016 r., na hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan w
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Wołominie, odbyły się otwarte, bezpłatne zajęcia fitness. Impreza organizowana przez MA
Fitness cieszyła się sporym zainteresowanie wśród zróżnicowanych uczestników. Podczas
treningów z Martą Romanowską i Tomaszem Kostro, dało się odczuć się niesamowitą
energię i szybką integrację z ćwiczącymi. W programie zawarto dwa treningi: aerobic
dance i bikini Hit.
11.05.2016 r. – Szkolny Związek Sportowy – Lekkoatletyka Gimnazja
Dnia 11.05.2016 r., na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie,
odbyły się gimnazjalne zawody lekkoatletyczne. Młodzież z powiatu wołomińskiego
rywalizowała między sobą w następujących konkurencjach lekkoatletycznych: bieg na
100m, bieg sztafetowy, pchnięcie kulą, skok w dal. Pogoda dopisała, zdrowe zmęczenie na
twarzy uczestników podczas zawodów i uśmiech po ich zakończeniu, to fakty których nie
dało się nie zauważyć.
15.05.2016 r. – Mistrzostwa Ekstraklasy w Tańcu Sportowym, Eliminacje do ME i MŚ
WDU
Pozostałe imprezy współorganizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie
 26.04.2016 – Test Sprawności Fizycznej KPP Wołomin.
 28.04.2016 – Turniej mini siatkówki „I ty możesz zostać olimpijczykiem”, na
terenie ZS nr 5.
 13.05.2016 – „Igrzyska na 5”, na terenie ZS nr 5.
Informacja pozyskanych dochodów przez OSIR „Huragan”
Rozdział 92601 - Pływalnia
04.04.2016r.-08.05.2016r. – 401 721,60

(kwota brutto)

Rozdział 92604 – Stadion
04.04.2016r.-08.05.2016r. – 8 409,51 (kwota brutto)
Ogółem OSIR „Huragan” = 410 131,11
11) Edukacja
12) Spółki komunalne
 PWIK W ramach zadań wykonywanych ze środków własnych trwa realizacja
poniższych inwestycji:
 Budowa sieci wodociągowej w ul. Świętojańskiej w Wołominie;
 Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Hutniczej w Majdanie;
 Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Akacjowej w Wołominie;
 Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaspisowej w Czarnej;
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Budowa sieci wodociągowej w ul. Borówkowej w Lipinkach;
Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i ul. Słowiańskiej w Wołominie;
Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Orzechowej w Wołominie;
Budowa sieci wodociągowej w ul. Mariańskiej w Wołominie;
Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej i ul. Polskiej w
Wołominie;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i ul. Polskiej w Wołominie;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i ul. Błońskiej w Wołominie;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociągowego w drodze
dojazdowej do ul. Nowa Wieś w Wołominie.
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach programu „Buduj z PWiK”;
Budowa brakujących odgałęzień wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w ulicach
przeznaczonych do „asfaltowania”;
Budowa przyłączy wodociągowych do nowo wybudowanych sieci;
Bieżącą eksploatację sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej a
także obiektów technicznych.

13) Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie informuje, że
27 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół nr 5 w Wołominie rozpoczęły się
„Warsztaty Umiejętności Wychowawczych” dla rodziców dzieci z wołomińskich
szkół i przedszkoli. Warsztaty organizowane są w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki na 2016 rok.
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