WOŁOMIN, 23 STYCZNIA 2019 ROKU

WOU.0057.1.2019

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA WOŁOMINA
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
OD 29 GRUDNIA 2018 ROKU DO 23 STYCZNIA 2019 ROKU
CZOWE
odernizacja linii kolejowej - informaca o stanie prac.
BIEŻĄCE PRACE:
628
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 (ulica Legionów) w zakresie przebudowy
skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359W (ulicą Wileńską) wraz z budową
sygnalizacji świetlenej w Wołominie. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie
robót z terminem realizacji 30.09.2018r. Termin składania ofert. 08.06.2018r. postępowanie prowadzone przez MZDW w Warszawie. 25.06.2018r. przetarg został
unieważniony z uwagi na fakt, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.
Ponownego przetargu nie ogłoszono.
634:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na terenie gmin Zielonka, Kobyłka, Wołomin
Rozbudowa na odcinku od skrzyżowania ul. Armii Ludowej w Zielonce do skrzyżowania
ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie. Dokumentacja projektowa jest w trakcie
realizacji na zlecenie MZDW w Warszawie. MZDW przewiduje zakończenie procesu
projektowego i wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji ZRID w drugiej połowie
2018 r. Realizacja robót budowlanych jest planowana w latach 2019-2021.
635:
Przebudowa i rozbudowa DW 635 na odcinku od ul. Łukasiewicza/Głowackiego do ul.
Nowa Wieś w Wołominie.
Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji na zlecenie MZDW w Warszawie.
MZDW przewiduje zakończenie procesu projektowego i wydanie przez Wojewodę
Mazowieckiego decyzji ZRID w I kw. 2019 r.
S8:
Dojazd do węzła „Wołomin”
Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do
węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8, przewidywany termin opracowania dokumentacji
projektowej i uzyskania decyzji ZRID – II kw. 2018 r. 22.01.2019r. (wszczęcie
postępowania 06.08.2018r.) Wojewoda Mazowiecki podpisał zezwolenie na inwestycję
drogową pn.: „budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi
wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8”. Decyzja zatwierdza też
projekt budowlany.
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NAJISTOTNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ,
SPORTU I EDUKACJI:
1) przeprowadzono postępowania konkursowe do konkursów ogłoszonych w 2018 roku na
realizację zadań publicznych:
- Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzona w formie żłobka/klubu
dziecięcego na terenie gminy Wołomin.
- Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie
innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – dowóz osób
niepełnosprawnych do środowiskowego domu samopomocy w Ząbkach
- Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej
- organizację „Punktu pomocy w kryzysie”,
- Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie
innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji
oraz ogłoszono konkursy na:
- Wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej
- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołomin
- Realizacja programów i szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej i
promocji zdrowego stylu życia
2) wpłynęło od 2 stycznia do 23 stycznia br. 70 wniosków o KDR,
3) rozpatrzono cztery oferty w trybie małego grantu na organizację wypoczynku dzieci
podczas ferii zimowych
ZARZĄDZANIE FINANSAMI GMINY
OPŁATY I PODATKI LOKALNE
W ramach realizowanych zadań w okresie tym przeprowadzono czynności związane
z wymiarem oraz ewidencją przypisów dotyczących opłat i podatków lokalnych
stanowiących dochody własne gminy. Ponadto trwa bieżąca obsługa interesantów
zarówno w Centrum Obsługi Mieszkańców – liczba adekwatna do ilości przyjmowanych
wpłat, oraz u pracowników zajmujących się ustalaniem (bądź określaniem) wysokości
zobowiązań.
Ponadto przeprowadzono również inwentaryzacje sald podatkowy sporządzono
sprawozdania miesięczne za grudzień. Rozpoczęto przygotowania do wymiaru
podatkowego na 2019 rok. Przygotowano dwa projekty uchwał z zakresu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi .
W ramach pozostałych zadań własnych wydziału:
I. Przygotowano dokumentację dotyczącą postępowań podatkowych, w tym:
• 181 decyzji podatkowych - ustalające, zmieniające zobowiązanie podatkowe w podatku od
nieruchomości, rolnym, leśnym i łącznym zobowiązaniu podatkowym, z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 7 dotyczących określenia nadpłaty,
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stwierdzenia nadpłaty, umorzeniu postępowania,
• 28 postanowień w sprawach: wszczęciu postepowania podatkowego, o zarachowaniu
wpłaty należności podatkowej, o zwrocie nadpłaty, o zaliczeniu nadpłaty na poczet
zaległości lub innych zobowiązań podatkowych podatnika
• 70 wezwań do podatników do złożenia informacji bądź deklaracji bądź jej skorygowania.
 Skierowano do Straży Miejskiej wnioski o zweryfikowanie 23 nieruchomości do celów
naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
II. Dokonano sprawdzenia i wprowadzenia do ewidencji podatkowej:
• 294 informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego
zobowiązania pieniężnego,
• 60 deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (osoby prawne).
• 15 deklaracji na podatek od środków transportowych,
• 248 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• dokonano zmian i adnotacji w ewidencji podatkowej, na podstawie 220 zawiadomień o
zmianach w ewidencji gruntów i budynków, 22 zawiadomień/decyzji o zakończeniu
budowy budynku bądź pozwoleń na budowę, 33 zawiadomień o zarejestrowaniu bądź
wyrejestrowaniu środka transportowego.
III. Sporządzono na wniosek strony lub w ramach obowiązków:
• 4 zaświadczeń w sprawach podatkowych,
• sporządzono budżetowe sprawozdania miesięczne.
IV. Sprawdzono i dokonano ewidencji zdarzeń gospodarczych (dochodów) dotyczących
wpłat z tytułu opłat i podatków lokalnych:
• 4382 wpłaty w formie bezgotówkowej (przelewy) z tytułu opłaty z gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
• 530 wpłat w formie bezgotówkowej (przelewy) z tytułu podatków od nieruchomości,
leśnego i rolnego, od środków transportowych oraz innych należności,
 779 wpłaty dokonanych w kasie (gotówką),
• 403 wpłat dokonanych bezgotówkowo przy wykorzystaniu terminali płatniczych.
EGZEKUCJA I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH:
W ramach prowadzonych spraw przeprowadzano 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 stosowano czynności
„przedegzekucyjne” wierzyciela, czynności związane z zapewnieniem skutecznego
przeprowadzenia egzekucji, podejmowano rozstrzygnięcia i wyrażano stanowisko w
sprawach dotyczących postępowania egzekucyjnego, tj.:
 wystawiono 326 upomnień,
 wystawiono 25 tytułów wykonawczych,
 wystawiono 20 informacji do tytułów wykonawczych,
 skierowano 20 pism do Urzędów Skarbowych,
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wydano 4 postanowienia,
wydano 4 postanowień w sprawie podatku od spadków i darowizn,
wydano 2 decyzje,
wydano 5 wszczęć w sprawie postępowań dotyczących wnioskowanych ulg,
wystawiono 2 wykazy zaległości do komornika sądowego,
sporządzono 2 protokoły o stanie majątkowym zobowiązanego,
skierowano 2 wnioski do OPS,
prowadzono zaangażowanie wydatków ZEW,
wysłano 4 wiadomości pocztą elektroniczną, celem wyjaśnienia istniejących
zaległości (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 wysłano 3 wezwania do uzupełnienia braków w przedkładanych wnioskach,
 skierowano do sądu 9 wniosków o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej
dłuznika.
Wprowadzono do programu zwrotne potwierdzenia odbioru upomnień, prowadzono
bieżącą obsługę systemu Proton oraz bieżącą obsługę interesantów, poza tym
współpracowano z komornikami sądowymi, z zespołem radców prawnych oraz z
administratorem systemu WIWA w sprawach dotyczących oprogramowania.
Na dzień sporządzenia informacji, w toku jest 7 postępowań w sprawach ulg.
DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ BURMISTRZA WOŁOMINA, WYDZIAŁY
MERYTORYCZNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
1) ZARZĄDZENIA:
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI WYDANO 39 ZARZĄDZEŃ, ZARZĄDZENIA
ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.
2) Wydział Organizacji Urzędu:
 W okresie sprawozdawczym wpłynęło 21 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej, są w trakcie rozpatrywania.
 Od 02.01.2019 roku do Biura Obsługi Mieszkańców - Kancelaria Ogólna wpłynęło
ponad 2400 pism;
 W RAMACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW OD 02.01.2019R. PRZYJĘTO
MIESZKAŃCÓW: BURMISTRZ – 54 OSOBY, ZASTĘPCA BURMISTRZA D.
SZYMANOWSKI–51 OSÓB, ZASTĘPCA BURMISTRZA Ł. MAREK – 21
OSÓB.
 OD STYCZNIA 2019 R. WPŁYNĘŁO 9 WNIOSKÓW O OBJĘCIE
PRZEDSIĘWZIĘCIA PATRONATEM BURMISTRZA WOŁOMINA.
 OD
09.08.2018R.
WYDANO
5328
SPERSONALIZOWANYCH
WARSZAWSKICH KART MIEJSKICH.
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3) Spotkania, Uroczystości, obchody:
4.01.2019
 Spotkanie poświęcone tematowi odbioru odpadów w metropolii Warszawa
6.01.2019
 Orszak Trzech Króli
 Koncert Natalii Kukulskiej w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski
8.01.2019
 I posiedzenie Wołomińskiej Rady Seniorów
10.01.2019
 Przekazanie fantomów dla uczniów w Szkole Podstawowej w Ossowie
 Bal Gimnazjalny Gimnazjum nr 3
12.01.2019
 Gala finałowa Mistrzostw Polski Juniorów w szabli dziewcząt i chłopców
 Bal studniówkowy I Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie
13.01.2019
 WOŚP WOŁOMINA- Szkoła Podstawowa nr 7
 WOŚP DUCZKI- Szkoła Podstawowa w Duczkach
 Wołomińskie kolędowanie w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie15.01.2019
 Spotkanie robocze samorządów Metropolii Warszawaw sprawie gospodarki
odpadami
17.01.2019
 Wizyta Delegacji Węgierskiej w Wiceministrem Obrony Narodowej Węgier na czele
18.01.2019
 Gdańsk – udział w posiedzeniu Zarządu i Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym
ZMP, i w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza;
4) Zadania inwestycyjne:
W dniu 7.01.2019r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami rozpoczynające konsultacje
społeczne w sprawie realizacji zadania „Budowa ulicy Krymskiej w Leśniakowiźnie”
przedmiotem spotkania było zapoznanie mieszkańców z przygotowaną przez jednostkę
projektową koncepcja przebiegu ul. Krymskiej.
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Zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu w dniu 14.05.2018r. Koncepcja budowy ul.
Krymskiej przedstawiona została w dwóch wariantach, dodatkowo Wariant II
zaproponowany został w trzech przebiegach.
Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w dniu 8.01.2019r. zamieszczono projektową
koncepcję przebiegu ul. Krymskiej.
Wersje papierowe projektowej koncepcji przekazano sołtysom wsi Leśniakowizna i Ossów.
W ramach dalszych konsultacji społecznych przeprowadzone zostanie głosowanie mające
formę sondażu polegające na wypełnieniu opracowanego przez Urząd Miejski formularza
do głosowania (ankiety).
Uporządkowanie i przygotowanie terenu po Pływalni przy ul. Broniewskiego w
Wołominie i Oczyszczalni przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie:
w dniu 17.01.2019r. ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych dot.
rozbiórki oczyszczalni. Termin otwarcia ofert 01.02.2019 r.
Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ul. Bohatyrowicza - odbyło się spotkanie
wewnętrzne, mające na celu omówienie koncepcji dot. budowy ul. Kleeberga wraz z ul.
Bohatyrowicza. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 11.02.2019 r.
Przebudowa ul. Andersa w Wołominie
Na dzień 22.01.2019 wyznaczono termin składania ofert na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy chodników i zjazdów w ul. Andersa wraz z uzyskaniem
w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID. Termin wykonania zamówienia do 30.09.2019.
Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu
W trakcie opracowania wniosek zgłoszenia do Starosty Wołomińskiego robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę.
Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w
Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz
z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach
W dniu 31.12.2018, Starosta Wołomiński wydał decyzję ZRID dla budowy ul. Przytorowej
w Duczkach. Decyzja ZRID nie jest jeszcze prawomocna.
Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin
w ramach ZIT WOF
W ramach zadania przewiduje się budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie DW 635 (ul.
Witosa) w m. Czarna i Helenów. Zgodnie z postanowieniem SKO, Burmistrz
Kobyłki wydaje decyzję pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, w
ramach której do wycinki jest 140 szt. drzew. Decyzja na wycinkę powinna zostać wydana
do końca stycznia 2019 r.
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Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - przygotowywane jest postępowanie
przetargowe na modernizację i rozbudowę oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul.
Geodetów – drogi wewnętrzne oraz w Zagościńcu przy ul. Suchej.
Uzyskano decyzję ZRID dot. budowy ul. Leszczyńskiej w Wołominie.
Uruchomiono procedury związane z wyborem wykonawcy przebudowy ul. Kurkowej w
Wołominie.
Uruchomiono procedury związane z wyborem projektanta drogi dojazdowej od ul.
Kościelnej w Wołominie w rejonach nowobudowanego przedszkola na terenie os.
Niepodległości.
Kontynuacja :
- budowy: Przedszkola na terenie os. Niepodległości,
- rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zagościńcu,
- adaptacji lokali użytkowych przy Mieszka I 1 w Wołominie dla potrzeb utworzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy.

6) PLANOWANIE ROZWOJU I REWITALIZACJA

Zadanie
Nabór HUMAN Smart Cities

WBO

Remont dla Seniora
Wołomiński Budżet Obywatelski
2018
Wołomiński Budżet Obywatelski
2019

Program Bezpieczny Wołomin

Postęp w pracach
Gmina Wołomin w partnerstwie z Pruszkowem i
Żyrardowem złożyła jako lider projektu wniosek o
dofinansowanie. Wyniki pierwszego etapu zostały
opublikowane w styczniu 2018 r. Przeszliśmy ocenę
formalną. Poziom dofinansowania w konkursie 90%.
Szacunkowa wartość projektu: ok. 1 800.000 złotych.
Ogłosiliśmy konsultacje nowego regulaminu WBO 2020
dostosowanego do nowych przepisów. Przed nami dwa
spotkania – z mieszkańcami i projektodawcami. Konsultacje
zakończa się 8 lutego
Podpisujemy umowę z wykonawcą, tegoroczna edycja
projektu powinna rozpocząć się w przyszłym tygodniu.
Przygotowujemy ewaluację edycji WBO 2018
Rozpoczynamy realizację zadań WBO 2019 – 28 stycznia
planowane jest spotkanie z autorami zwycięskich projektów,
podczas którego otrzymają informację o jednostkach
realizujących ich pomysły oraz kontakty do swoich
„opiekunów projektów”
Podpisaliśmy porozumienie z fundacją „Ogólnopolskie
Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, która
przeprowadzi dla naszych seniorów szkolenie z zakresu
7
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Rewitalizacja

Polityka senioralna

Młodzieżowa Rada Miasta

Pozostałe zadania

cyberbezpieczeństwa
- przygotowujemy się do podjęcia uchwały o Specjalnej
Strefie Rewitalizacji dla Gminy Wołomin
- Program Ławka – ogłosiliśmy konsultacje, mieszkańcy
wskazują propozycje lokalizacji ławek. Odbyliśmy również
konsultacje „w terenie”
- w 2019 roku WPR wydało 20 zaświadczeń dot.
nieruchomości na terenie rewitalizacji
- wydano już ponad 5520 Kart Seniora.
- wydano już ponad 3710Kopert Życia
- opracowaliśmy Program Komunikacji społecznej
Wołomińskiej Rady Seniorów
- powołano nową Radę Seniorów kadencji 2018-2021,
najbliższe posiedzenie planowane jest 11 lutego
- WRS organizuje 15 lutego „Dzień Babci i Dziadka” przygotowujemy wsparcie tego wydarzenia.
Zarząd MRM otrzymał uprawnienia redaktorskie do obsługi
swojego profilu na FB, młodzież zaangażowała się w pomoc
Związkowi Sybirakóww przygotowaniu prezentacji
trwa bieżąca obsługa Fanpage oraz strony www Rady
Seniorów oraz strony wolomin.org
W ramach obchodów 100 lecie miasta organizujemy
promocję Wołomińskiego Niezbędnika Historycznego

7) ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
ODPADAMI.
Gospodarka odpadami:
 obsługa mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkanych oraz niezamieszkanych,
 rozliczono porozumienie z MZO na prowadzenie II PSZOKÓW za grudzień 2018 r.,
 rozliczono porozumienie z MZO na zagospodarowanie odpadów komunalnych za
grudzień 2018 r.,
 rozliczono umowę z MZO na odbiór i transport odpadów komunalnych za miesiące
październik-grudzień 2018 r.,
 przygotowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości
stawki opłaty oraz stawki za pojemnik,
 przyjmowanie wniosków do utylizacji azbestu oraz uzupełniania i aktualizacja bazy
azbestowej,
8

WOŁOMIN, 23 STYCZNIA 2019 ROKU

WOU.0057.1.2019

 przesłanie do Marszałka sprawozdania dot. wykorzystania wyrobów zawierających
azbest oraz wykorzystania PCB,
 trwa postępowanie dot. składowania mas ziemnych w miejscowości Zagościniec
przy ul. Kolejowej właściciel zobowiązał się usunąć zgromadzone masy ziemne do
lutego,
 aktualizacja w BIP wykazu firm zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
oraz nieczystości ciekłych na rok 2019,
 kontrola sprawozdań za czwarty kwartał za opróżnianie zbiorników
bezodpływowych.
Drzewa i krzewy:
 wpłynęło 10 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew,
 wystosowano 1 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew,
 wpłynęło 4 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,
 wystosowano 5 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego,
 w ramach prowadzonych spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na usunięcie
drzew z terenu prywatnych oraz gminnych nieruchomości dokonano 18 oględzin
w terenie, podczas których sporządzono 17 protokołów, 1 notatkę służbową,
 wydano 2 decyzje zezwalające na usunięcie drzew,
 wysłano 3 wezwania o uzupełnienie wniosku lub zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew
lub krzewów,
 wysłano 1 zawiadomienie o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
 wpłynęło 6 pism w sprawie drzew zagrażających rosnących na działkach gminnych
jak i prywatnych,
 wpłynęło 3 decyzje zezwalające na usunięcie drzew,
 wystosowano 3 zawiadomienia przed wydaniem decyzji,
 wystosowano 14 pism w sprawie drzew zagrażających rosnących na działkach
gminnych jak i prywatnych,
 wystosowano 3 zawiadomienia o oględzinach, 1 zawiadomienie przed decyzją,
 wystosowano 3 odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji o udzieleniu
informacji o środowisku i jego ochronie,
 wprowadzono dane do bazy ekoportal z zakresu wniosków i decyzji związanych
z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
Edukacja ekologiczna:
 prowadzenie programu edukacyjnego w szkołach i przedszkolach z terenu gminy
Wołomin pod nazwą Zielone grupy i klasy w roku szkolny 2018/2019.
Inne:
 wysłanie pisma do służb zgodnie z kompetencją w sprawie podjęcia działań
w związku z pogryzieniami przez psa w miejscowości Zagościniec,
 w trakcie prace dotyczące Programu Ochrony Środowiska,
 w trakcie postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych poprzez
naruszenie stanu wody na działce nr ew. 211/11 obręb 04 Duczki ze szkoda dla
9
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działki nr ew. 203 obręb 04 Duczki,
trwa postępowanie w sprawie zmiany stosunków wodnych przez wywyższenie tereny
w miejscowości Duczki przy ul. Długiej,
wpłynęły 2 protokoły oszacowania szkody w gospodarstwie rolnym z adnotacją
wojewody,
zwrócono nadpłatę udzielonej dotacji na zwrot podatku akcyzowego za rok 2018,
trwa postępowanie 3 spraw dot. uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,
przekazano dokumentację dot. decyzji środowiskowych do zaopiniowania przez
RDOŚ, PIS, RZGW WP,
wystosowano zawiadomienie przed wydaniem decyzji,
wystosowano wezwanie do uzupełnienia wniosku dot. wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach,
wprowadzono dane do bazy ooś, ekoportalu, BIP z zakresu decyzji środowiskowych,
przygotowano projekt zarządzenia dot. kontroli palenisk w gospodarstwach
domowych,
przygotowano dokumenty do rozliczenia dzieła pn. „Programu ograniczenia niskiej
emisji na terenie gminy Wołomin na lata 2018 – 2024”,
wystosowano pismo dot. PONE do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie,
obsługa mieszkańców w zakresie udzielenia informacji dot. dotacji na
dofinansowanie wymiany na nowe źródło ciepła,
przyjęto 41 wniosków na dofinansowanie do wymiany na nowe źródło ciepła,
przygotowano projekt zarządzenia dot. powołania komisji rozpatrującej wnioski
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła,
przygotowano dwa zlecenia dot. jednorazowej interwencji weterynaryjnej.

8) WYDZIAŁ URBANISTYKI
1. W dniach od 21 grudnia 2018 r. do 4 lutego 2019 r. trwa wyłożenie do publicznego
wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem
kolejowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
Wołominie między ulicami 6-go Września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko.
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach ww. planów miejscowych
odbyły się w Urzędzie Miejskim w Wołominie w dniu 14 stycznia 2019 r. Uwagi do
projektów planów można składać do dnia 20 lutego 2019 r. (włącznie).
2. Wykonawca przekazał inwentaryzację w terenie i przedstawił wstępne koncepcje
10
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza we wsi Zagościniec
wraz z osiedlem "Perkowizna”.
3. W dniu 14 stycznia 2019 r. podpisano umowę na sporządzenie w 2019 roku 250 sztuk
projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 150 sztuk projektów decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy
Wołomin.
4. Odbyły się spotkania robocze z projektantami miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego: Osiedla Zielona i Osiedla Graniczna w Wołominie, terenu położonego w
miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin etap I, II oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Jednocześnie WU uczestniczył m. in. w spotkaniu w sprawie budowy ulicy
Kleeberga i ul. Bohatyrowicza.
5. Ponadto Wydział prowadził postępowania w sprawie decyzji urbanistycznych (wydano 6
szt. decyzji celu publicznego i 15 szt decyzji o warunkach zabudowy), wydał 5 postanowień
oraz wydał wypisy z miejscowych planów / studium (12 szt), informacje o przeznaczeniu
gruntów (13 szt.), opiniował projekty podziałów ( 13 szt), a także wydał 2 pisma w innych
sprawach.
PODARKI MIESZKANIOWEJ
10) WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
Ogłoszono postępowania przetargowe na:
- konserwację oświetlenia drogowego;
- odławianie bezpańskich zwierząt, opiekę weterynaryjną oraz sterylizację i chipowanie;
- przygotowano dokumentację dot. postępowań przetargowych na remonty cząstkowe dróg
utwardzonych oraz konserwację dróg gruntowych;
- przygotowywana jest dokumentacja dot. konserwacji urządzeń wodnych (przedmiary
robót i kosztorysy inwestorskie);
- przygotowywana jest dokumentacja dot. postępowania na utrzymanie zieleni miejskiej;
- przygotowywana jest dokumentacja dot. postępowania na zamiatanie mechaniczne ulic;
- trwają negocjacje dot. podpisania umowy na odbiór wód opadowych i roztopowych z dróg
z terenu gminy Wołomin;
- trwają negocjacje dot. podpisania umowy na dostawę wody do zdrojów ulicznych na
terenie miasta;
- rozpoczęto realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego (kontakt
z wnioskodawcami w celu ustalenia zakresu prac)
11) PWIK
Trwają prace wykonawcze przy:
• Modernizacji przepompowni ścieków PZ Kobyłkowska w ramach Programu
11
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Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach.
•

•

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych,
przewodem tłocznym i odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Słonecznej w
Lipinkach.
Budowa odgałęzień wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprzykiewicza
w Leśniakowiźnie.

Ponadto pracownicy Przedsiębiorstwa wykonują:
Pracownicy GEW (Grupa eksploatacji sieci wodociągowej):
 usuwali awarie na sieciach wodociągowych: w ul. Piłsudskiego, ul. Sikorskiego w
Wołominie, w ul. Fieldorfa w Wołominie (podwyższone ciśnienie), usuwali awarię
wodociągową w ul. Granicznej w Kobyłce,
 usuwali awarie na przyłączu wodociągowym w ul. Słonecznej w Lipinkach,
 prowadzili prace przygotowawcze do budowy wodociągu w ul. Zimowej i
Rzeszowskiej w Wołominie
 wymieniali wodomierze, płukali końcówki sieci wodociągowej, wykonywali badania
wydajności hydrantów, prowadzili kontrolę stanu 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) wykonywali:
 Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości szt. 3,
 Monitorowali uzbrojenie k-s na modernizowanych drogach w Wołominie w ul.
Lipiny Kąty i w Kobyłce w ul. Dworkowej,
 Usuwali awarie na sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 Wykonywali przeglądy i konserwacje przepompowni ścieków na terenie gminy
Wołomin i Kobyłka.
12) ZEC SP. Z O.O.
 Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła ZEC. Powodem korekty taryfy był
wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. Nowe ceny i stawki opłat obowiązują
od dnia 01.01.2019r.
13) MZO SP. Z O.O. W WOŁOMINIE
W okresie od 28.12.2018 do 21.01.2019 w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie
Sp. z o.o. miały miejsce następujące istotne wydarzenia:
1. Podpisano umowę w wyniku przetargu nieograniczonego na: "Dostawa oleju
napędowego w roku 2019 do zbiorników znajdujących się na terenie Miejskiego
12
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Zakładu Oczyszczania w Wołominie Spółka z o.o." z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo
Budowlano Handlowe „Z.Niziński” ul. Serocka 11A 07-200 Wyszków
2. Podpisano umowę w wyniku przetargu nieograniczonego na "Ochrona terenów
należących do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o." z Wykonawcą
„BIURO OCHRONY PERSONA SECURITY” Sp. z o.o Sp. k. ul. Kochanowskiego 11
05-230 Kobyłka.
3. Podpisano umowy w wyniku przetargów nieograniczonego na „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów z Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z
o.o.” (ZP/19/2018cz.II; ZP/15/2018 cz. I i II) z Wykonawcą PPHU Lekaro Jolanta
Zagórska Wola Ducka 70 A 05-408 Glinianka
4.

Podpisano umowy w wyniku przetargów nieograniczonego na „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów z Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z
o.o.” (ZP/19/2018cz.III;) z Wykonawcą Konsorcjum: RDF Sp. z o.o. MPK Pure Home
Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 07-401 Ostrołęka

5. Podpisano umowę w wyniku przetargu nieograniczonego na „"Sukcesywna dostawa
worków do selektywnej zbiórki odpadów w roku 2019 do Miejskiego Zakładu
Oczyszczania w Wołominie Spółka z o.o." z Wykonawcą SIPEKO Sp. z o.o. Makowisko
162 37-500 Jarosław
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - OSSÓW WROTA BITWY
WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU
 W czwartek 27 grudnia 2018 roku został odsłonięty, po renowacji, krzyż poświęcony
księdzu Ignacemu Skorupce, postawiony w miejscu śmierci kapłana w Ossowie.
W uroczystości uczestniczyli m.in. poseł na Sejm Rzeczpospolitej Andrzej Melak,
burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, starosta wołomiński Adam Lubiak,
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie Katarzyna Pazio, Karol Cudny
przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury w Radzie Miejskiej w Wołominie
(wspierający Samorządową Instytucję Kultury w przygotowaniu projektu i wniosku
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) radni, samorządowcy,
mieszkańcy. Zgromadzonych i miejsce pamięci pobłogosławił ksiądz Mariusz
Włodkowski z parafii św. Trójcy w Kobyłce. Oprawę zorganizowała pani dyrektor
Agnieszka Kaczyńska z uczniami I LO im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie.
Na spotkanie przybyli także wykonawcy działań renowacyjnych. Prace dotyczące
renowacji krzyża przeprowadzone w 2018 roku (a także poprawienia placu
apelowego, renowacji masztów i doświetlenia alei, wyeksponowania tablic
informacyjnych) zostały wykonane przez Samorządową Instytucję Kultury,
reprezentującą Miasto i Gminę Wołomin, w realizacji zadania „Miejsce walki i
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śmierci Bohaterów 1920 roku – renowacja Krzyża ks. Ignacego Skorupki w
Ossowie”. Działania podjęto w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe
wspieranego środkami finansowymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 17.01.2019 wraz z burmistrz Elżbietą Radwan i przedstawicielami wołomińskiego
samorządu do Samorządowej Instytucji Kultury przyjechali odwiedzający Wołomin
reprezentanci delegacji, na czele której stali Németh Szilárd - parlamentarny
sekretarz stanu, wiceminister Obrony Narodowej Węgier, dr Kovács Vilmos
pułkownik, dowódca Instytutu i Muzeum Historii Wojskowości w Budapeszcie oraz
dr Körmendy Adrienne, Konsul Generalna Węgier w Krakowie.


W Centrum Informacji Turystycznej prowadzone są prace konserwatorskie oraz
tworzona jest nowa wystawa w gablotach i miejscach ekspozycji.

BIBLIOTEKA
W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 3497 osób, którym wypożyczono 5490
książek oraz 138 multimediów. Z Internetu skorzystało 120 użytkowników. W bibliotece
zarejestrowało się 64 nowych użytkowników.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej oraz filie biblioteczne
w okresie od 02 do 17 stycznia 2019 przeprowadziły następujące działania kulturalnooświatowe:
- rozpoczęcie ogólnopolskiej akcji „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, projekt ma na
celu rozwijanie czytelnictwa. Bibliotecznego misia można wypożyczyć, zadaniem rodzica
jest poczytać misiowi na dobranoc, zadaniem dziecka, narysować misiowi na pamiątkę
rysunek,
- kontynuacja akcji „Mała książka – wielki człowiek”, akcja ma zachęcić rodziców do
odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem, każdy trzylatek, który przyjdzie
do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze
wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika, projekt jest finansowany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- wprowadzono nową usługę dla czytelników – Legimi, Legimi daje możliwość, czytania
książek i słuchania audiobooków na telefonie, czytniku i komputerze. Do dyspozycji jest 25
tys. audiobooków i ebooków,
- kontynuacja cyklicznych zajęć w filii Ossów – „Poniedziałki z teatrem”,
- kontynuacja cyklicznych zajęć w filii Ossów – „Piątki z grami planszowymi”,
- odbyły się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
- odbyły się spotkania z cyklu „Maluchy w bibliotece”.
- w bibliotece głównej oraz we wszystkich filiach, trwa cykl lekcji bibliotecznych, dla dzieci
z Gminy Wołomin,
- prowadzono cykliczne audycje w Radio Fama „Poczytaj mi Famo”,
- kontynuacja akcji „Książka na receptę”.
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MUZEUM
W okresie od końca grudnia 2018 do 20 stycznia 2019 roku Muzeum zajmowało się
działalnością bieżącą, m.in.: opracowywaniem zbiorów, przygotowywaniem dokumentacji
do sprawozdawczości, obsługą turystów indywidualnych, opracowywaniem materiałów
niezbędnych do publikacji projektu cyfrowego „Kocham Górki…” oraz przygotowaniami
do spotkania „Dom nad Łąkami – świadek historii Wołomina czyli po co nam muzeum”
które odbyło się 19 stycznia br.
MDK
W okresie 21 listopada – 21 stycznia Miejski Dom Kultury w Wołominie był zaangażowany
w wiele wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Braliśmy udział m.in. w 2
przedsięwzięciach
profilaktycznych
dedykowanych
wołomińskim
szkołom,
wyprodukowaliśmy nowy świąteczny spektakl “Fabryka Prezentów”, utworzyliśmy teatr
amatorski dla dzieci TEATR MAŁY, który pracuje w tej chwili nad spektaklem “Romeo i
Julia”. Poniższej przedstawiamy wykaz wydarzeń, w które nasza instytucja była
zaangażowana w tym okresie.
Termin / miejsce

wydarzenie

21 listopada
MDK

Przedstawienie niepodległościowe – wołomińskie szkoły

22 listopada
MDK

Wykład WUTW
„Parki narodowe UDA i inne słynne miasta”

22 listopada
MDK

Spektakl
„Romeo i Julia”

23 listopada
MDK

Wernisaż malarstwa Dariusza Wilczyńskiego

23 listopada
MDK

Projekt edukacyjny dla szkół wołomińskich
„Symfonia na skrzypce i dj’a”

24 listopada
MDK

Wykład WUD
„Jak funkcjonuje Unia Europejska”

24 listopada
MDK

Koncert Kaszubskiej Grupy Folklorystycznej
„Pleskota”

25 listopada
kościół MBCz

Koncert „W Duchu Niepodległej”

26 listopada – 1
grudnia
MDK

Bożonarodzeniowa zbiórka paczek dla żołnierzy AK
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29 listopada
MDK

Wykład WUTW
„Uszy do góry”

3 grudnia
MDK

Spektakl „Bladolandia”

4 grudnia
MDK

Próba do Przeglądu Umiejętności Artystycznych „Wierszem i sercem
malowane”

5 grudnia
MDK

Program profilaktyczny dla młodzieży

6 grudnia
MDK

Spektakl mikołajkowy „Fabryka prezentów”

6 grudnia
MDK

Wykład WUTW
„Niezwykłe i tajemnicze miejsca w Polsce”

6 grudnia
Plac 3 Maja

Rozświetlenie Choinki Miejskiej

7 grudnia
MDK

Próba do Przeglądu Umiejętności Artystycznych „Wierszem i sercem
malowane”

8 grudnia
MDK

Casting do spektaklu „Romeo i Julia”

8 grudnia
MDK

Mikołajki w MDK
„Fabryka Prezentów”

9 grudnia
MDK

„Fabryka Prezentów”

7-9 grudnia
ZS nr 7

Mikołajki z Capoeirą

10 grudnia
MDK

Wigilia Związku Kombatantów RP

10 grudnia
MDK

Próba do Przeglądu Umiejętności Artystycznych „Wierszem i sercem
malowane”

11-12 grudnia
MDK

Przegląd Umiejętności Artystycznych „Wierszem i sercem
malowane”

11 grudnia
klub seniora
„Słoneczna”

Koncert kapeli góralskiej w ramach projektu WBO „Kulturalne
wtorki”
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13 grudnia
MDK

Program profilaktyczny dla młodzieży

13 grudnia
MDK

Wigilia WUTW i wykład „Chirurgia w aforyzmach i przysłowiach”

14 grudnia
MDK

Wigilia Ligii Kobiet

14 grudnia

Spektakl „Kandydat”

14 grudnia
MDK

Próba przedszkola nr 5 – przedstawienie teatralne

15 grudnia
MDK

Koncert kolęd
- Wojciech Bardowski i Dorota Curyłło

15 grudnia
MDK

Wykład WUD

15 – 16 grudnia
MDK

Turniej szachowy

16 grudnia
Plac 3 Maja

Wigilia Miejska

4 stycznia
MDK

Rodzinne warsztaty tworzenia koron
w ramach Orszaku Trzech Króli

6 stycznia
Orszak Trzech Króli
Plac 3 Maja, MBKP
6 stycznia
MBKP

Koncert kolęd Natalii Kukulskiej

9 stycznia
MDK

Wigilia koła Pszczelarzy

13 stycznia
MBCz

Wołomińskie kolędowanie

13 stycznia
SP 7 i ZS w
Duczkach

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

19 stycznia
MDK

Wykład WUD

20 stycznia
MDK

Międzypokoleniowe warsztaty tworzenia herbat i modelarstwa z
okazji Dnia Babci i Dziadka
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OSIR HURAGAN
------------------------4. BEZPIECZEŃSTWO
 Sporządzenie grafiku Stałego Dyżuru na czas Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra;
 Pozostawanie w okresie świąteczno – noworocznym w pełni dyspozycyjnym
w ramach „Stałego Dyżuru”;
 Udział w spotkaniach roboczych z przedstawicielami firmy zajmującej się
monitoringiem w miastach województwa mazowieckiego pod kątem stworzenia
„Centrum Monitoringu Miejskiego w Wołominie”;
 Udział w zajęciach prowadzonych przez Patrol Saperski z 1 WBPanc z uczniami
Szkoły w Ossowie w ramach akcji „Bezpieczny Wołomin”;
 Pozyskanie informacji o wypadkach i kolizjach drogowych na terenie gminy i miasta
Wołomin od WRD KPP w Wołominie;
 Udział w szkoleniu BHP dla kadry kierowniczej UM w Wołominie;
 Badanie rynku w celu zorganizowania kursu operatorów drona w ramach WBO
„Mobilny Monitoring”;
 Udział w wizji lokalnej w m. Mostówka po zgłoszeniu przez jednego z mieszkańców
problemu tam wykonanych przez bobry na rzece Czarna;
 Cotygodniowe 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;
 Opracowanie oraz przekazanie do Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego „Oceny stanu przygotowania OC za 2018
rok”
 W ramach przeglądu obronnego za 2018 rok opracowano i przesłano do Wydziału
Bezpieczeństwa
i
Zarządzania
Kryzysowego
Mazowieckiego
Urzędu
Wojewódzkiego ankietę – Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań
Obronnych w Gminie Wołomin,
 Opracowano i przesłano do Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW zestawienie liczbowe personelu
medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych oraz rozliczenie personelu
medycznego w Gminie Wołomin;
 Opracowano „Program szkolenia obronnego Gminy Wołomin na lata 2019-2021”;
 Opracowano oraz uzgodniono w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim „Plan
szkolenia obronnego Gminy Wołomin na rok 2019”;
 Opracowano oraz uzgodniono w Starostwie Powiatowym w Wołominie „Plan
szkolenia w zakresie obrony cywilnej Gminy Wołomin na rok 2019”;
 Opracowano oraz uzgodniono w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim „Plan
pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Wołomin na rok 2019”;
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 Udział w treningach dotyczących ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami
z powietrza realizowanych cyklicznie przez Wydział Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Wołominie w zakresie sprawdzenia gotowości podmiotów
cywilnych do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza
oraz prowadzenia działań poszukiwawczo – ratowniczych;
 Wydano 2 zgody na wykorzystanie terenu gminnego na organizację imprez
rekreacyjnych, nie będących imprezą masową, nie wymagającą wydania w tym
zakresie decyzji administracyjnych;
 Zaktualizowano Plan Akcji Kurierskiej Gminy Wołomin;
 Opracowano oraz przekazano do Starostwa Powiatowego w Wołominie
sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczeniem kart powołania w trybie
akcji kurierskiej na terenie gminy Wołomin.
 Opracowano plany - świadczeń rzeczowych oraz świadczeń osobistych na rzecz
obrony kraju - na rok 2019.
 Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień WKU Warszawa – Praga
prowadzono postępowania przygotowawcze w zakresie nałożenia świadczeń
rzeczowych na rzecz obrony;
 Podległym jednostkom organizacyjnym, straży oraz służbom przekazano
rekomendacje Wojewody Mazowieckiego dotyczące zagrożeń okresu zimowego.
 W związku z prognozowanym wystąpieniem intensywnych opadów śniegu
mogących powodować zagrożenie dla wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych, wysłano pismo do zarządcy obiektu Galeria Wołomin przypominające o
obowiązku odśnieżania dachów przez administratorów budynków.
 Opracowanie informacji w sprawie inwentaryzacji użyczonych składników majątku
Obrony Cywilnej, będących własnością Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie, będących na wyposażeniu gminnego magazynu OC. Uzyskane
informację przekazano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
 Przeprowadzono legalizację sprzętu służącego do wykrywania skażeń znajdującego
się na wyposażeniu gminnego magazynu OC;
 W zakresie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin: przygotowanie oraz
realizacja umów o przyznanie dotacji celowych na bieżące utrzymanie, rozliczenie
okresowych kart eksploatacji sprzętu pożarniczego, rozliczanie ekwiwalentu
pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych
członków OSP.
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