WOŁOMIN, 27 MARCA 2019 ROKU

WOU.0057.2.2019

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA WOŁOMINA
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
OD 25 STYCZNIA DO 27 MARCA 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 świetlnej w Wołominie.
W dniu 20.03.2019 r. MZDW w Warszawie dokonał wyboru wykonawcy robót
budowlanych, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 08.02.2019 r.
Wykonawcą robót jest f-ma STRABAG Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia robót
wrzesień 2019r.
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 2019r.
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 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 tzw. „łącznik”. 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. Starostwo Powiatowe do końca czerwca br.
przekaże do MZDW w Warszawie kompletną dokumentację wraz z prawomocną decyzją w
celu przygotowania przetargu przez Województwo.
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634/635
Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 634 i 635, tj. ul. Szosy Jadowskiej z
Al. Niepodległości w Wołominie.
Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji na zlecenie MZDW w Warszawie.
Przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – II kwartał 2019r.
NAJISTOTNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ,
SPORTU I EDUKACJI:
1) rozstrzygnięto postępowanie konkursowe na dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci
i młodzieży, przyznano 9 dotacji;
2) rozstrzygnięto postępowanie konkursowe na szkolenie seniorów, przyznano 5 dotacji,
3) podpisano umowę na realizację zadania z zakresu zdrowia, edukacji zdrowotnej i
promocji zdrowia,
4) podpisano umowę na realizację zadania z zakresu kultury,
5) podpisano umowy na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych - przyznano 5 dotacji,
6) podpisano umowę na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej , w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
7) podpisano umowy na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-przyznano 4
dotacje,
8) ogłoszono konkursy ofert na podmiotów leczniczych dot.: szczepienia ochronne
przeciwko grypie, przeciwko meningokokom typu C, szczepienia ochronne przeciwko HPV,
9) podpisano umowę na prowadzenie szkoły rodzenia,
10) obsłużono 256 wniosków o przyznanie KDR,
ZARZĄDZANIE FINANSAMI GMINY
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 lub
inne jednostki organizacyjne gminy.
W ramach zadań własnych wydziału:
 Sporządzono 3 (projekty) Zarządzeń Burmistrza Wołomina w sprawie zmiany w
budżecie gminy Wołomin na rok 2019 zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 Sporządzono 3 projekty Uchwał Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zmiany
uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019 oraz 1 projekt Uchwał Rady Miejskiej
w Wołominie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
 Sporządzono i przekazano 12 sprawozdań zbiorczych za 2018 rok:
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 z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb 27S),
 z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb 28S),
 z wykonania planu dochodów związanych z realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
(RB – 27ZZ),
 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (Rb – 50),
 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (Rb – 50),
 z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych (Rb – 34),
 o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb – N),
 o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb – Z),
 z wykonania dochodów podatkowych (Rb – PDP),
 o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb –
ST),
 o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb – Z),
 uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (Rb – UZ).
OPŁATY I PODATKI LOKALNE
Opisywany okres to najbardziej obciążony praca czas w Wydziale Podatków i Opłat
Lokalnych:
1. Ewidencjonuje się największa w ciągu roku ilość wpłat gotówkowych i
bezgotówkowych (statystyka poniżej)
2. Składane są roczne deklaracje podatkowe w podatku rolnym leśnym i od
nieruchomości od osób prawnych oraz deklaracje dot. podatku od środków
transportowych.
3. Przygotowywane są sprawozdania roczne – budżetowe i opisowe.
4. Wydrukowano i doręczono 27 757 rocznych decyzji podatkowych w podatku od
nieruchomości rolnym i leśnym.
5. Zaksięgowano ok. 25 000 decyzji wymiarowych na podstawie zwrotnych potwierdzeń
odbioru.
6. Przygotowano bazę podmiotów objętych opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z ujęcie zmiany stawek.
7. Wydrukowano i zweryfikowano i zakopertowano 10 115 sztuk zawiadomień o zmianie
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Rozliczono wpłaty pobrane przez inkasentów – sołtysów.
W ramach pozostałych zadań własnych wydziału:
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I. Przygotowano dokumentację dotyczącą postępowań podatkowych, w tym:
• 328 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 13 dotyczących określenia nadpłaty,
stwierdzenia nadpłaty, umorzeniu postępowania,
• 33 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
• 12 wezwań do podatników do złożenia informacji bądź deklaracji bądź jej skorygowania.
 Skierowano do Straży Miejskiej wnioski o zweryfikowanie 46 nieruchomości do celów
naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
II. Dokonano sprawdzenia i wprowadzenia do ewidencji podatkowej:
• 331 informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego
zobowiązania pieniężnego,
• 153 deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (osoby prawne).
• 131 deklaracji na podatek od środków transportowych,
• 615 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• dokonano zmian i adnotacji w ewidencji podatkowej, na podstawie 135 zawiadomień o
zmianach w ewidencji gruntów i budynków, 41 zawiadomień/decyzji o zakończeniu
budowy budynku bądź pozwoleń na budowę, 85 zawiadomień o zarejestrowaniu bądź
wyrejestrowaniu środka transportowego.
III. Sporządzono na wniosek strony lub w ramach obowiązków:
• 13 zaświadczeń w sprawach podatkowych,
• sporządzono budżetowe sprawozdania miesięczne i roczne.
IV. Sprawdzono i dokonano ewidencji zdarzeń gospodarczych (dochodów) dotyczących
wpłat z tytułu opłat i podatków lokalnych:
• 6 875 wpłaty w formie bezgotówkowej (przelewy) z tytułu opłaty z gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
• 6 730 wpłat w formie bezgotówkowej (przelewy) z tytułu podatków od nieruchomości,
leśnego i rolnego, od środków transportowych oraz innych należności,
 6 059 wpłaty dokonanych w kasie (gotówką),
• 1 309 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
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przeprowadzenia egzekucji, podejmowano rozstrzygnięcia i wyrażano stanowisko w
sprawach dotyczących postępowania egzekucyjnego, tj.:
 wystawiono 1 787 upomnień, monitów i wezwań do zapłaty,
 wystawiono 195 tytułów wykonawczych,
 wystawiono 170 informacji do tytułów wykonawczych,
 skierowano 41 pism do Urzędów Skarbowych,
 wydano 32 postanowienia,
 wydano 7 postanowień w sprawie podatku od spadków i darowizn,
 wydano 7 decyzji w sprawach wnioskowanych ulg,
 wydano 14 wszczęć w sprawie postępowań dotyczących wnioskowanych ulg,
 wystawiono 6 wykazów zaległości do komornika sądowego,
 sporządzono 6 protokołów o stanie majątkowym zobowiązanego,
 skierowano 2 wnioski do OPS,
 wydano 5 zaświadczeń w sprawie pomocy de minimis,
 sporządzono 5 sprawozdań z zakresu pomocy de minimis,
 wysłano 1 wezwanie do uzupełnienia braków w przedkładanych wnioskach,
 wydano 1 zaświadczenie ZAS-HZU o wysokości zapłaconej należności
zabezpieczonej hipoteką przymusową,
 skierowano 11 pism do ZRP w celu wszczęcia postępowania sądowego,
 sporządzono 1 zbiorcze sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach
świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za rok 2018,
przygotowano dane do sprawozdania Rb-PDP,
 przygotowano informację w formie opisowej w układzie zadaniowym o przebiegu
wykonania wydatków ZEW w stosunku do planu za rok 2018,
 zgłoszono 1 wierzytelność gminy do sądu,
 sporządzono rejestr czynności przetwarzania danych,
 prowadzono zaangażowanie wydatków ZEW,
 przygotowanie danych do aktualizacji należności bilansowych,
 wysłano 19 wiadomości pocztą elektroniczną, celem wyjaśnienia istniejących
zaległości (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 w ramach windykacji miękkiej przeprowadzono 20 rozmów telefonicznych, których
tematem było przypomnienie i wezwanie dłużników do dobrowolnej wpłaty
zaległości. Z tego tytułu odzyskano zaległości w kwocie 22 475,60 zł.
Wprowadzono do programu zwrotne potwierdzenia odbioru upomnień, prowadzono
bieżącą obsługę systemu Proton oraz bieżącą obsługę interesantów, weryfikowano konta
dłużników, poza tym współpracowano z komornikami sądowymi, z zespołem radców
prawnych oraz z administratorem systemu ESOG.PL w sprawach dotyczących
oprogramowania.
Na dzień sporządzenia informacji, w toku jest 11 postępowań w sprawach ulg.
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DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ BURMISTRZA WOŁOMINA, WYDZIAŁY
MERYTORYCZNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
1) ZARZĄDZENIA:
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI WYDANO 62 ZARZĄDZENIA, ZARZĄDZENIA
ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.
2) Wydział Organizacji Urzędu:
 W okresie sprawozdawczym wpłynęły 64 wnioski o udostępnienie informacji
publicznej, 6 jest w trakcie rozpatrywania.
 Od 02.01.2019 roku do Biura Obsługi Mieszkańców - Kancelaria Ogólna wpłynęło
ponad 9500 pism;
 W RAMACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW OD 25.01.2019R. PRZYJĘTO
MIESZKAŃCÓW: BURMISTRZ ELŻBIETA RADWAN– 68 OSOBY, ZASTĘPCA
BURMISTRZA D. SZYMANOWSKI–134 OSÓB, ZASTĘPCA BURMISTRZA Ł.
MAREK – 98 OSÓB.
 OD STYCZNIA 2019 R. WPŁYNĘŁO 56 WNIOSKÓW O OBJĘCIE
PRZEDSIĘWZIĘCIA PATRONATEM BURMISTRZA WOŁOMINA.
 OD
09.08.2018R.
WYDANO
5822
SPERSONALIZOWANYCH
WARSZAWSKICH KART MIEJSKICH.

3) Spotkania, Uroczystości, obchody:
26.01.2019
 BAL STUDNIÓWKOWY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
27.01.2019
 Obchody Rocznicy Powstania Styczniowego
31.01.2019
 Konferencja w gminie Izabelin w sprawie odpadów komunalnych w aglomeracji
warszawskiej
04.02.2019
 Rozpoczęcie obchodów 100-lecia nadania praw miejskich Wołominowi;
 Uroczystość obchodów 99. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem
15.02.2019
 posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Związku Miast Polskich Warszawa
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19.02.2019
 Posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli
-problematyka kompetencji straży miejskich w zakresie bezpieczeństwa wysokich
funkcjonariuszy samorządowych
01.03.2019
 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 „Wieczór ormiański” w siedzibie Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie
05.03.2019
 Związek Miast Polskich - ZGROMADZENIE OGÓLNE
06.03.2019
 Związek Miast Polskich- ZGROMADZENIE OGÓLNE
07.03.2019
 Spotkanie z Dyrektorem Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
Panem Pawłem Kośnikiem – Zastępca Burmistrza Wołomina
11.03.2019
 Wizyta ucznów VIII KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM GRABIU
14.03.2019
 Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie ogólnodostępnego
placu zabaw w Majdanie”
 Spotkanie z Dyrektorem Krzysztofem Pietrasem (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny) – Zastępca Burmistrza Wołomina
15.03.2019
 Spotkanie z delegacją z Węgrowa (wizyta studyjna) - zapoznanie z funkcjonowaniem
Dziennego Domu Seniora
 spotkanie z jednostkami pomocniczymi w związku z zakończeniem kadencji oraz z
okazji Dnia Sołtysa
16.03.2019
 24. rocznica Powstania Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie
17.03.2019
 TURNIEJ SZACHOWY W MDK O PUCHAR BURMISTRZA WOŁOMINA
18.03.2019
 WYBORY RADY OSIEDLA „SOSNÓWKA”
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19.03.2019
 WYBORY RADY OSIEDLA WILEŃSKA
20.03.2019
 Spotkanie z dziećmi z przedszkola nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki
 WYBORY RADY OSIEDLA NIEPODLEGŁOŚCI
21.03.2019
 WYBORY RADY OSIEDLA 1 MAJA
 Spotkanie z Dyrektorem Krzysztofem Pietrasem (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny) – Zastępca Burmistrza Wołomina
22.03.2019

KOBIECY WIECZÓR W BIBLIOTECE- gwiazda wieczoru Justyna Sieńczyłło
23.03.2019
 Zakończenie Turnieju Mini Siatkówki o Puchar Burmistrza Wołomina z okazji 100lecia nadania praw miejskich w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie
 „Wołomin w literaturze” Anna Chodakowska czyta fragmenty dzieł literackich, które
wspominają o Wołominie
24.03.2019
 Jubileusz ZŁOTE GODY - Jubileusz 50-lecia przyjęcia sakramentu małżeństwa
 Wystawa Akwareli Anety Saks
26.03.2019
 Spotkanie w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie drogi 635 Zastępca Burmistrza Wołomina
27.03.2019
 Spotkanie w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie drogi 635 –
przejście dla pieszych w Czarnej – Zastępca Burmistrza Wołomina
27.03.2019
 posiedzenie Zarzadu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 Premiera spektaklu „Dziady” Teatru Huta w MDK z okazji Międzynarodowego
Dnia Teatru
4) Zadania inwestycyjne:
„Budowa ulicy Krymskiej w Leśniakowiźnie”
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W wyniku konsultacji społecznych, przeprowadzonych przez Gminę Wołomin w dniach od
25.01.2019 r. do 08.02.2019 r., największą wagę uzyskały głosy oddane na Wariant IIA
przebiegu projektowanej ulicy Krymskiej w Leśniakowiźnie na odcinku od ul. Matarewicza
w Ossowie do ul. Watykańskiej w Majdanie.
Wskazany podczas konsultacji społecznych Wariant IIA projektowanej ulicy
Krymskiej rozpoczyna się od skrzyżowania typu T z drogą powiatową nr 4314W – ul.
Matarewicza i biegnie „starym śladem” do ul. Poligonowej. Od ul. Poligonowej droga
kieruje się na północny – wschód biegnąc przez tereny leśne i dalej po zachodnich
granicach działek nr 24 – 41 obr. 02 Leśniakowizna do ul. Watykańskiej w Majdanie, gdzie
włącza się na skrzyżowaniu typu T na wysokości działki nr 194/4 obr. 03 Majdan.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Krańcowej w
Lipinkach
w dniu 07.03.2019 r. zawarto umowę z jednostką projektową. Planowany termin
zakończenia prac projektowych wraz ze złożeniem wniosku o ZRID to 15.11.2019 r.
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. W dniu 05.02.2019 r. odbyło się otwarcie ofert, w postępowaniu
złożono 9 ofert. Trwają procedury przetargowe.
Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i sportu w Majdanie:
w dniu 12.02.2019r. ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych dot.
budowy placu zabaw w Majdanie. W dniu 08.03.2019 r. odbyło się otwarcie ofert, w
postępowaniu złożono 5 ofert. Trwają procedury przetargowe.
Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie
w dniu 22.01.2019r. Została wydana decyzja ZRID na budowę dróg gminnych – ul.
Kresowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Batalionu „Parasol” oraz ul. Batalionu
„Parasoł” w Wołominie. Decyzja stała się ostateczna z dniem 08.03.2019 r.
Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ul. Bohatyrowicza - 11.02.2019 r. odbyło się
spotkanie z mieszkańcami, mające na celu omówienie koncepcji dot. budowy ul. Kleeberga
wraz z ul. Bohatyrowicza.
Budowa ul. Polskiej - 25.02.2019 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, mające na
celu omówienie koncepcji dot. budowy ul. Polskiej.
Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - 18.02.2019 r. odbyło się spotkanie z
mieszkańcami, mające na celu omówienie koncepcji dot. budowy ul. Żółkiewskiego i
Waryńskiego.
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Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie – projekt
– przygotowano postępowanie do 30 tys. euro na wybór projektanta.
Aktywnie i rekreacyjnie w Leśniakowiźnie - przygotowano postępowanie do 30
tys. euro na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Leśniakowiźnie.
Przebudowa ul. Andersa w Wołominie
Zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
chodnika oraz zjazdów w ul. Andersa w Wołominie wraz z wszystkimi niezbędnymi
uzgodnieniami, wykonaniem map podziałowych, przygotowaniem kompletnego wniosku o
wydanie decyzji ZRID i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID. Termin
wykonania zamówienia do 30.09.2019 r.
W dniu 11.03.2019 r. miało miejsce spotkanie z mieszkańcami ul. Andersa, na którym
przedstawiono i omówiono przyjęte założenia projektowe.
Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu
Dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Starosta Wołomiński nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane do planowanego zamierzenia.
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
Przygotowany został wniosek o rozpoczęcie procedury przetargu nieograniczonego wyboru
wykonawcy robót budowy ul. Przytorowej w Duczkach.
Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w
ramach ZIT WOF
1) Trwają prace projektowe budowy ścieżki rowerowej w ul. Wilsona w Wołominie
na odcinku od ul. Korsaka do granicy z Gminą Kobyłka. Termin zakończenia prac
projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID do dnia 31.07.2019 r.
2) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa w miejscowości Czarna i
Helenów polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego, zjazdów, zatoki
autobusowej i odwodnienia powierzchniowego – W dniu 11.03.2019 r. miało
miejsce otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót
budowlanych. Wpłynęło 5 ofert. Trwa procedura podpisania umowy z wykonawcą
robót – firma Zakład Robót Ogrodniczo – Drogowych Sawicka Michalina z siedzibą
w Kobyłce przy ul. Szwedzkiej 9, koszt 1.295.285,74 zł, termin realizacji do
30.08.2019 r.
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia
W dniu 28.02.2019 r. miało miejsce otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego.
Wpłynęło 7 ofert. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót dla n/w lokalizacji:
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1) Część I: Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Geodetów
na dz. nr ew. 62, 46, 53/3, 43/4, 53/1, 54/2, 47, 44, 43/6, 43/7, 43/14 obr. 06 Wołomin,
2) Część II: Budowa linii kablowej oświetlenia w Zagościńcu przy ul. Suchej na dz. nr ew.
13/2, 13/3, 127/4, 127/5, 178 obr. 08 Zagościniec
Po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, dokonano wyboru
Wykonawcy przebudowy ul. Kurkowej w Wołominie. Wpłynęło 10 ofert. Oferta
najkorzystniejsza została złożona przez firmę „MARGOT” z Warszawy na kwotę –
2.847.443,96 zł brutto. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z Wykonawcą
robót. Rozpoczęto procedury o zamówienie publiczne do 30 tys. euro na wybór Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Dokonano wyboru projektanta drogi dojazdowej od ul. Kościelnej w Wołominie w
rejonie nowobudowanego przedszkola na terenie os. Niepodległości. Projektant firma
VEGMAR z Warszawy. Projektant dostarczył koncepcje drogi do siedziby Zamawiającego.
W dn.25.03.2019 r. odbyło się spotkanie min. z przedstawicielami SBM w Wołominie,
gdzie omówiono przedstawione rozwiązania projektowe w koncepcji.
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,
- wykonania izolacji przeciwwilgociowych fundamentów ZS nr 3 w Wołominie,
- termomodernizacji budynku OSIR Huragan w Wołominie,
- budowa ul. Lipiny Kąty
- budowa ulicy Turystycznej w Duczkach
- budowa ul. Długiej w Duczkach
- budowa ul. Laskowej w Wołominie (zakończono roboty budowlane, dokumentacja
powykonawcza i końcowe rozliczenie robót do 31.05.2019 r.)
- budowa ul. Dworskiej w Wołominie - planowany termin zakończenia 30.06.2019 r.,
- budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - planowany termin zakończenia
31.05.2019 r.,
- budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka – w Starostwie Powiatowym w
Wołominie toczy się postępowanie administracyjne ws. zmiany decyzji Starosty
Wołomińskiego Nr 17pz/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej,
- budowa łącznika ul. Topolowej - planowany termin zakończenia 20.05.2019 r.,
prace projektowe w realizacji:
- ul. Duczkowska w Wołominie
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- ul. Krucza oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca
- ul. Legionów
- ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach - termin zakończenia prac
projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - 31.08.2019 r.,
- ul. Błońska na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurowa,
Białostocka i fragment ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie – termin
uzyskania decyzji ZRID przez jednostkę projektową w imieniu Burmistrza to
30.06.2019 r.,
- budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - termin zakończenia prac
31.05.2019r.,
6) PLANOWANIE ROZWOJU I REWITALIZACJA

Zadanie
Przestrzeń dla Partycypacji 2

WBO
Remont dla Seniora
Wołomiński Budżet
Obywatelski 2018
Wołomiński Budżet
Obywatelski 2019
Program Bezpieczny Wołomin
Rewitalizacja

Postęp w pracach
Gmina Wołomin zakwalifikowała się do udziału w
drugiej edycji projektu „Przestrzeń dla Partycypacji”.
Dzięki temu otrzymamy grant w wysokości 20.000 zł
przeznaczony na przeprowadzenie konsultacji
społecznych Miejscowego Planu Rewitalizacji. Projekt
realizujemy wspólnie z Wydziałem Urbanistyki.
Trwa nabór wniosków do WBO 2020, wybraliśmy
firmę, która będzie odpowiedzialna za aplikację do
głosowania, w tej chwili procedujemy umowę.
Trwa tegoroczna edycja projektu, od początku roku
przyjęte zostały 44 zgłoszenia.
Ewaluacja edycji WBO 2018 została opublikowana na
naszej stronie internetowej.
Realizujemy zadania WBO 2019 – w tej chwili trwa
procedura wyłonienia wykonawcy dwóch projektów:
„Ławka Zofii Nałkowskiej” oraz „Miejska Witryna
informacyjna”
We współpracy z WM i ZK przygotowujemy dodatkowe
strony do niezbędnika Seniora dotyczące
bezpieczeństwa.
- przygotowujemy się do podjęcia uchwały o Specjalnej
Strefie Rewitalizacji dla Gminy Wołomin
- Program Ławka – trwa procedura podpisywania umów
z wykonawcami
- w 2019 roku WPR wydało 113 zaświadczeń dot.
nieruchomości na terenie rewitalizacji
- ruszył nabór projektów do programu Wołomin
ODNOWA, wpłynęły już pierwsze wnioski dotyczące
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Gaj Pamięci

Polityka senioralna

działań na podwórkach.
Uczestniczymy w stworzeniu Gaju Pamięci czyli
miejsca zadumy i kontemplacji mającego pielęgnować
pamięć zamordowanych mieszkańcach wołomińskiego
getta. Z takim wnioskiem do burmistrza zwrócili się
mieszkańcy. Robimy to we współpracy z WGK.
- wydano już ponad 5650 Kart Seniora.
- wydano już ponad 3760 Kopert Życia
- Rada seniorów wyłoniła zespoły robocze mające
pilotować trzy projekty: TAXI SENIOR, wsparcie dla
osób samotnych, Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy.

Młodzieżowa Rada Miasta

MRM wyraziła wolę podjęcia współpracy z Radą
Seniorów – jesteśmy w trakcie ustalania spotkania.

Pozostałe zadania

Trwa bieżąca obsługa Fanpage oraz strony www Rady
Seniorów oraz strony wolomin.org;
Wspólnie z WGK i WPS przygotowaliśmy regulamin
Karty Mieszkańca.

7) ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
ODPADAMI.
Gospodarka odpadami:
 obsługa mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkanych oraz niezamieszkanych,
 rozliczono umowę z MZO na odbiór i transport odpadów komunalnych za miesiące
styczeń – luty 2019 r.,
 przyjmowanie wniosków do utylizacji azbestu oraz uzupełniania i aktualizacja bazy
azbestowej,
 Prowadzenie postępowań w sprawie składowania odpadów
 Wezwanie do uporządkowania nieruchomości przy ul. Prądzyńskiego w Wołominie
 Wezwanie do uporządkowania nieruchomości przy ul. Andersa w Wołominie
 Wezwanie do uporządkowania nieruchomości przy ul. Legionów w Wołominie
 aktualizacja w BIP wykazu firm zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
oraz nieczystości ciekłych na rok 2019,
Drzewa i krzewy:
 wpłynęło 57 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew,
 wystosowano 3 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew,
 wpłynęło 12 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,
 wystosowano 11 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego,
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 w ramach prowadzonych spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na usunięcie
drzew z terenu prywatnych oraz gminnych nieruchomości dokonano 72 oględzin
w terenie, podczas których sporządzono 68 protokołów, 4 notatkę służbową,
 wydano 7 decyzje zezwalające na usunięcie drzew,
 wysłano 7 wezwań o uzupełnienie wniosku lub zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew
lub krzewów,
 wysłano 2 zawiadomienia o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
 wpłynęło 22 pisma w sprawie drzew zagrażających rosnących na działkach
gminnych jak i prywatnych,
 wpłynęło 4 decyzje zezwalające na usunięcie drzew,
 wystosowano 7 zawiadomień przed wydaniem decyzji,
 wystosowano 9 pism w sprawie drzew zagrażających rosnących na działkach
gminnych jak i prywatnych,
 wystosowano 2 odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji o udzieleniu
informacji o środowisku i jego ochronie,
 wydano 1 postanowienie o zawieszeniu postępowania,
 wpłynęło 1 doniesienie o nielegalnym usunięciu drzew,
 wpłynęło 2 prośby o wydanie zgody na usunięcie drzew,
 wydano 2 zgody na usunięcie drzew,
 wydano 6 zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dot. usuwania
drzew z posesji prywatnych,
 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;
 organizacja zajęć przyrodniczych dla dzieci z gminy Wołomin z cyklu Klub Miłośników
Przyrody;
 podjęte działania w sprawie organizacji zajęć otwartych w MZO.
Inne:
 realizacja i przygotowanie uchwały 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
działki nr ew. 203 obręb 04 Duczki,
 trwa postępowanie w sprawie zmiany stosunków wodnych przez wywyższenie tereny
w miejscowości Duczki przy ul. Długiej,
 trawa postępowanie w sprawie zmiany stosunków wodnych dot. wywyższenia
terenu Ossów,
 wystąpiono do MIR i MODR o wydelegowanie pracowników do szacowania szkód
w rolnictwie,
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 wystąpiono do Wojewody w sprawie powołania składu komisji do spraw
oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska
atmosferyczne ,
 rozliczono i wydano 17 decyzji dot. dotacji zwrotu podatku akcyzowego na rok
2019,
 złożono wniosek o uzyskanie dotacji zwrotu podatku akcyzowego na rok 2019;
 trwa postępowanie 3 spraw dot. uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,
 przygotowano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
 przekazano dokumentację dot. decyzji środowiskowych do zaopiniowania przez
RDOŚ, PIS,RZGW WP,
 wystosowano zawiadomienie przed wydaniem decyzji,
 przygotowano postanowienie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 wystosowano 5 pism do Wydziału Urbanistyki dot. udzieleniu informacji odnośnie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 wprowadzono dane do bazy ooś, ekoportalu, BIP z zakresu decyzji środowiskowych,
 przygotowano projekt zarządzenia dot. kontroli palenisk w gospodarstwach
domowych,
 wystosowano 5 pism dot. sprawozdania za rok 2018 z Programu Ochrony Powietrza
dla
Województwa
Mazowieckiego
w sprawie
przekroczeń
poziomów
dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
oraz przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu
 obsługa mieszkańców w zakresie udzielenia informacji dot. dotacji na
dofinansowanie wymiany na nowe źródła ciepła,
 przyjęto 80 wniosków na dofinansowanie do wymiany na nowe źródło ciepła,
 wystosowano 2 odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji o udzieleniu
informacji o środowisku i jego ochronie,
 przygotowano dwa zlecenia dot. immobilizacji dzikiego zwierzęcia oraz druku ulotek
dot. segregacji odpadów,
 przygotowano sprawozdania OŚ-4g i SG-01,
8) WYDZIAŁ URBANISTYKI
1. Zostały rozpatrzone uwagi złożone do wcześniej wyłożonych do publicznego wglądu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii
Krajowej oraz terenem kolejowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
2) terenu położonego w Wołominie między ulicami 6-go Września, Wileńską, Nowowiejską
i Żelazną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na sesję zostały skierowane projekty ww. uchwał oraz WU przygotowuje dokumentację
planistyczną ww. planów w celu przekazania właściwym organom.
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2. Przeprowadzono i unieważniono postępowanie na sporządzenie Gminnej Ewidencji
Zabytków oraz sporządzenie Programu opieki nad zabytkami. Wartość najkorzystniejszej
oferty przekroczyła środki przeznaczone na ten cel w budżecie.
3. W dniu 5 marca 2019 r. podpisano umowy na udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno
– Architektonicznej Gminy Wołomin.
4. Odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Gminy
Wołomin w sprawie proj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum
Duczek. Uzyskano pozytywną opinię.
5. 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 i II, Osiedla
Perkowizna w Zagościńcu oraz Centrum Wołomina.
Jednocześnie WU uczestniczył m. in. w spotkaniu w sprawie budowy ulicy Polskiej,
Waryńskiego i Żółkiewskiego, ul. Andersa, drogi dojazdowej do os. Niepodległości,
budowy OSIR-u oraz w spotkaniu Komitetu Rewitalizacji.
6. Ponadto Wydział prowadził postępowania w sprawie decyzji urbanistycznych (wydano
10 szt. decyzji celu publicznego i 44 szt. decyzji o warunkach zabudowy), wydał 5
postanowień oraz wypisów z miejscowych planów / studium (38 szt) w tym wypisy
dotyczyły 226 i 98 działek (wnioski PWIK) i 22 działek (wniosek Starostwa), informacji o
przeznaczeniu gruntów (69 szt.), opiniował projekty podziałów (20 szt), wszczął 41
postępowań w sprawie wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem mpzp, a
także wydał 14 pism w innych sprawach. Ponadto wpłynął wniosek PWIK o wypis i wyrys
z mpzp obejmujący 2300 działek ewidencyjnych.
7. We współpracy z WPR złożyliśmy aplikację o grant (20 000 zł) na dofinansowanie
PODARKI MIESZKANIOWEJ

10) WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
 rozstrzygnięto postępowanie na Zimowe utrzymanie dróg
 rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę na Konserwację dróg gruntowych
 rozstrzygnięto postępowanie na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w zakresie
odławiania zwierząt, chipowania oraz odbioru padłych zwierząt
 podpisano umowę na konserwację oświetlenia drogowego
 przygotowano dokumentacje dot. postępowania przetargowego na konserwację
urządzeń wodnych
 przygotowano dokumentacje dot. postępowania przetargowego na zamiatanie
pozimowe i mechaniczne czyszczenie ulic
 przygotowano dokumentacje dot. postępowania przetargowego na pielęgnację zieleni
niskiej i wysokiej
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 przygotowano postępowanie dot. wyłonienia wykonawcy w ramach realizacji
projektów WBO: "Bezpieczeństwo to podstawa - bezpieczne przejścia dla pieszych"
oraz "100 drzew na 100 lecie Wołomina"
 podpisano aneks z ZTM umożliwiający uruchomianie wydawania karty mieszkańca
zintegrowanej z WKM
 trwa ocena ofert w postępowaniu na naprawy cząstkowe dróg
 realizowane sa zakupy w ramach funduszy sołeckich (zakupy drobnych materiałów i
wyposażenia)
 rozpoczęto oczyszczanie miejsc publicznych oraz zamiatanie chodników na terenie
miasta (plac 3 Maja, pasaż ul. Mieszka I, Parkingi "Park&Ride", skwery i parki
publiczne"
11) PWIK
Trwają prace wykonawcze przy:
1.
Modernizacji przepompowni ścieków PZ Kobyłkowska w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach.
2. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych,
przewodem tłocznym i odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Słonecznej w
Lipinkach.
3.
Budowie odgałęzień wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprzykiewicza
w Leśniakowiźnie.
4.
Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych,
przewodami tłocznymi i odgałęzieniami kanalizacyjnymi oraz siecią wodociągową z
odgałęzieniami wodociągowymi w ulicy Długiej w m. Duczki gm. Wołomin.
5.
Budowie sieci wodociągowej w ul. Racławickiej i w drodze dojazdowej w Majdanie.
Ponadto pracownicy Przedsiębiorstwa wykonują:
Pracownicy GEW (Grupa eksploatacji sieci wodociągowej):
 zakończyli prace wykonawcze przy uzbrojeniu sieci wodociągowej w ul. Jaspisowej
w Czarnej, w ul. Rzeszowskiej i ul. Zimowej w Wołominie,
 wybudowali odgałęzienia wodociągowe w ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie,
 usuwali awarie na sieciach i przyłączach wodociągowych,
 wymieniali wodomierze, płukali sieć wodociągową, wykonywali badania wydajności
hydrantów, wykonywali odcięcia przyłączy klientów zalegających z opłatami,
wymieniali niesprawne hydranty i zasuwy na sieci wodociągowej, prowadzili
kontrolę stanu i wymianę armatury wodociągowej na remontowanych ulicach oraz
inne prace konserwacyjno – eksploatacyjne mające poprawić skuteczność i
efektywność działania sieci wodociągowej.
Pracownicy GEK (Grupa eksploatacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni:
 wybudowali przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości szt. 17 i odgałęzienia
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kanalizacyjne w ilości 4 szt. w Wołominie,
 dokonali kontroli uzbrojenia w Wołominie w ul. Lipiny Kąty oraz w Duczkach w ul.

Długiej,
 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.
 Zakończono montaż pięciu węzłów ciepłowniczych w budynkach przy ul. Teligi.
 Zakończono prace projektowe dla zadań inwestycyjnych polegających na budowie
przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ulicy: Kościelnej 22, przedszkola
przy ulicy Kościelnej oraz przebudowie sieci kanałowej do budynków przy ulicy
Kościelnej 64, 66, 68 oraz do budynków przy ulicy Wileńskiej 78, 74, 76, 72.
 Wyłoniono w postępowaniu przetargowym wykonawcę robót budowlanych na
budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ulicy: Kościelnej 22,
Sikorskiego 15, Teligi (Etap III), przedszkola przy ulicy Kościelnej oraz przebudowę
sieci
kanałowej
do budynków przy ulicy Wileńskiej 78, 74, 76, 72 i wymianę zaworów
preizolowanych DN 100/200 w ulicy Kościuszki.
 Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i dostawę węzłów
cieplnych do budynków przy ulicy Wileńskiej 78, 74, 76, 72.
 Przeprowadzono postępowania przetargowe na: zakup liczników ciepła, ponowną
legalizację liczników ciepła, zakup automatyki i urządzeń do remontów węzłów
cieplnych
 Usunięto awarię na przyłączu ciepłowniczym do budynku OSIR Huragan
przy ulicy Korsaka 4.
 Trwają prace nad dokumentacją projektowo – kosztorysową dla zadania
polegającego na budowie przyłącza ciepłowniczego do projektowanych budynków
przy ulicy Gdyńskiej 1/3 zlokalizowanych na terenie szpitala wraz z przebudową
sieci ciepłowniczej w ulicy Gdyńskiej na odcinku od ulicy Średniej do ulicy
Parkowej.
 Rozpoczęto prace projektowe na budowę przyłączy ciepłowniczych do budynków
przy ulicy Wileńskiej 1 i Teligi 6.
 Rozpoczęto proces barwienia wody sieciowej w celu sprawdzenia szczelności sieci
ciepłowniczej.
 Trwa sezon grzewczy produkcja energii jak i jej dystrybucja przebiega prawidłowo
bez większych awarii
 W miesiącu styczniu i lutym dostarczono składami towarowymi PKP dwie dostawy
miału węglowego każda o tonażu około 2350t
 Trwają pracę nad przygotowaniem postępowań przetargowych na zadania
umieszczone w planie na rok 2019 m.in. modernizacja kotła WR-25 Nr 1 skutkująca
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zwiększeniem sprawności wytwarzania energii cieplnej oraz optymalizacją mocy
znamionowej (dostosowanie do norm MCP
13) MZO SP. Z O.O. W WOŁOMINIE
W dniu 22 stycznia 2019 r. otrzymaliśmy Decyzję Nr G-801/19 Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego
właściwości gleby pn. ,,Zielony Wołomin”. W wyżej wymienionym okresie nie
podpisaliśmy żadnych umów w wyniku przetargu nieograniczonego. W dniu 18 marca
2019 r. ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego na ,,Transport
odpadów” ZP/1/2019.
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - OSSÓW WROTA BITWY
WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU
W dniach pomiędzy 21.01.2019- 25.03.2019 r. Instytucja zajmowała się następującymi
sprawami:
 14 lutego - na zaproszenie Klubu Sportowego Champion Wołomin i Pawła
Babickiego gościliśmy zawodników Wejherowskiego Klubu Bokserskiego wraz z
trenerem Wojciechem Wasiakowskim. Zawodnicy obejrzeli film ,,Zwycięstwo 1920"
oraz odwiedzili miejsca pamięci bitwy 1920 roku na terenie Ossowa. Centrum
Informacji Turystyczno - Historycznej przekazało zawodnikom pamiątkowe
upominki promujące historię Ossowa.
 21 lutego - Wykład prof. Endre László Vargi Na zaproszenie Burmistrz Wołomina
Elżbiety Radwan i Samorządowej Instytucji Kultury do Ossowa przybył prof. Endre
László Varga. Prezentował swoją najnowszą książkę „Źródła i dokumenty z dziejów
legionistów węgierskich służących w legionach Polskich w latach 1914-1918”.
Na spotkaniu w Ossowie poruszył tematykę legionową i przybliżał sylwetki ochotników
węgierskich w Legionach Polskich. „...stanowili największą grupę obcych etnicznie
żołnierzy w tej formacji […] Można zaryzykować twierdzenie, że E.L Varga jest
najwybitniejszym węgierskim ambasadorem spraw polskich w nauce historycznej, a przy
tym historykiem o wyjątkowo rzetelnym warsztacie historycznym, wciąż pogłębianym
poprzez kolejne kwerendy i badania źródłowe” – stwierdza prof. dr hab. Janusz Cisek z
Instytutu
Europeistyki
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
w
Krakowie.
Profesor został w sposób wyjątkowo ciepło przyjęty w Ossowie przez słuchaczy m.in.
przedstawicieli wołomińskiej Rady Seniorów i wołomińskiego oddziału Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów. Wykładu słuchali także uczniowie 1 LO PUL im. 111.
Eskadry Myśliwskiej w Wołominie.
 1 marca - "Wieczór ormiański". Sala wypełniona po brzegi. Po wykładzie Jana
Woźniaka z Klubu Jagiellońskiego "Ormiański ród Krzeczunowiczów w służbie
Rzeczypospolitej", świetne wystąpienia okolicznościowe, Macieja Bohosiewicza
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przewodniczącego
rady
Fundacji
Ormiańskiej,
ambasadora
Andrzeja
Krzeczunowicza, cichego bohatera negocjacji związanych z wejściem Polski do
NATO i wiceburmistrza Wołomina Łukasza Marka. Także wręczenie pamiątek i
upominków od wołomińskiego samorządu, stowarzyszenia "Wizna 1939" i
wiceburmistrza Dariusza Szymanowskiego panu ambasadorowi. Następnie otwarcie
wystawy "Ormianie w służbie Rzeczypospolitej" i poczęstunek ormiański.
 13 marca gościliśmy grupę studentów z wydziału wojskowego Akademii Sztuki
Wojennej. Była to podróż historyczno - wojskowa w ramach przedmiotu Historia
Sztuki Wojennej.
BIBLIOTEKA
W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 5987 osób, którym wypożyczono 9816
książek oraz 210 multimediów. Z Internetu skorzystało 205 użytkowników. W bibliotece
zarejestrowało się 102 nowych użytkowników.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej oraz filie biblioteczne
w okresie od 20 lutego do 21 marca 2019 przeprowadziły następujące działania kulturalnooświatowe:
- odbyło się spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą, spotkanie było skierowane dla
młodzieży,
- rozpoczęcie II edycji akcji „Zostań Superczytelnikiem”, akcja skierowana jest do
przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z Gminy Wołomin, akcja ma na celu
upowszechnianie czytelnictwa wśród najmłodszych, to też dobra okazja do utrwalenia
pozytywnych nawyków czytelniczych i regularnego odwiedzania biblioteki.
- kontynuacja ogólnopolskiej akcji „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, projekt ma na
celu rozwijanie czytelnictwa. Bibliotecznego misia można wypożyczyć, zadaniem rodzica
jest poczytać misiowi na dobranoc, zadaniem dziecka, narysować misiowi na pamiątkę
rysunek,
- kontynuacja 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,
- w filii Ossów, w ramach współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkół w
Ossowie i Wydawnictwa Nasza Księgarnia uczniowie z klas I-III mieli okazję poznać
bohaterów książek z cyklu: „Detektywi z Tajemniczej 5” autorstwa Marty Guzowskiej,
- rozpoczęcie cyklu zajęć w filii Ossów – „Spotkania literackie”,
- 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”,
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- kontynuacja akcji „Książka na receptę”.
MUZEUM
1. Lekcje muzealne poświęcone historii Wołomina z okazji 100-lecia miasta – 10 lekcji
2. Audycja na żywo „Łosiowisko” red. Piotra Łosia w RDC 3 marca 2019 r. godz.
10.00 z udziałem Agaty Sobczak poświęcona 100-leciu Wołomina
3. Rozpoczęcie remontu wejścia do Muzeum
4. Spotkanie z okazji 100-lecia Wołomina „Wołomin w literaturze” z występem Anny
Chodakowskiej (aktorki Teatru Narodowego w Warszawie)
OSIR HURAGAN
Mistrzostwa Gminy w minipiłce ręcznej dziewcząt, 09.01.2019
Wspólnie z Powiatowym Związkiem Sportowym organizowaliśmy Mistrzostwa Miasta i
Gminy Wołomin w minipiłce ręcznej dziewcząt – kategoria dzieci. Zawody odbyły
się w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie, a uczestniczyło w nich 2 szkoły (około 28
uczniów).
Mistrzostwa Gminy w minipiłce ręcznej chłopców, 10.01.2019
Wspólnie z Powiatowym Związkiem Sportowym organizowaliśmy Mistrzostwa Miasta i
Gminy Wołomin w minipiłce ręcznej chłopców – kategoria dzieci. Zawody odbyły się w
Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie, a uczestniczyło w nich 6 szkół (około
80 uczniów).
Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej dziewcząt, 17.01.2019
Wspólnie z Powiatowym Związkiem Sportowym organizowaliśmy Mistrzostwa Miasta i
Gminy Wołomin w piłce ręcznej dziewcząt – kategoria młodzież. Zawody odbyły się w
Szkole Podstawowej w Duczkach,
a uczestniczyło w nich 2 szkoły (około
24 uczniów).
Mistrzostwa Gminy w piłce ręcznej dziewcząt, 22.01.2019
Wspólnie z Powiatowym Związkiem Sportowym organizowaliśmy Mistrzostwa Miasta i
Gminy Wołomin w piłce ręcznej dziewcząt – kategoria młodzież. Zawody odbyły się w
Szkole Podstawowej w Duczkach,
a uczestniczyło w nich 3 szkoły (około
40 uczniów).
Mistrzostwa Gminy w piłce ręcznej chłopców, 23.01.2019
Wspólnie z Powiatowym Związkiem Sportowym organizowaliśmy Mistrzostwa Miasta i
Gminy Wołomin w piłce ręcznej chłopców – kategoria młodzież. Zawody odbyły się w
Szkole Podstawowej w Duczkach,
a uczestniczyło w nich 3 szkoły (około
40 uczniów).
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Finał Mistrzostw Powiatu w tenisie stołowym kobiet i mężczyzn, 20.02.2019
Wspólnie z Powiatowym Związkiem Sportowym organizowaliśmy Finał Mistrzostw
Powiatu w tenisie stołowym kobiet i mężczyzn w kategorii dzieci. Zawody odbyły się w
Szkole Podstawowej w Duczkach,
a uczestniczyło w nich 21 szkół (około
66 uczniów).
Błękitna sztafeta w łyżwiarstwie dziewcząt, 21.02.2019
Na lodowisku miejskim wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym zorganizowaliśmy
zawody w łyżwiarstwie dziewcząt. W zawodach uczestniczyło 6 szkół (około 35 dzieci).
Łyżwiarstwo chłopców „Złoty Krążek”, 22.02.2019
Na lodowisku miejskim wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym zorganizowaliśmy
zawody w łyżwiarstwie chłopców. W zawodach uczestniczyły szkoły (około 18 uczniów).
Minisiatkówka chłopców, 28.02.2019
Wspólnie z Powiatowym Związkiem Sportowym organizowaliśmy Finał Mistrzostw Miasta
i Gminy Wołomin w minisiatkówce chłopców. Zawody odbyły się
w SSP nr 5 a uczestniczyło w nich cztery szkoły (około 30 uczniów)
Minisiatkówka chłopców, 12.03.2019
Wspólnie z Powiatowym Związkiem Sportowym organizowaliśmy Finał Mistrzostw
Powiatu w minisiatkówce chłopców. Zawody odbyły się w SSP nr 5 a uczestniczyło
w nich cztery szkoły (około 40 uczniów)
Turniej barażowy Juniorek U18, 06-09.03.2019
W Warszawie odbył się turniej barażowy Mistrzostw Mazowsza Juniorek U18. Pierwsze
miejsce zajęła drużyna z Sokołowa Podlaskiego (awans do półfinałów Mistrzostw Polski
U18), drugie miejsce SKS 12 Warszawa (awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski U18),
trzecie miejsce UKS Huragan Wołomin (awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski U18),
czwarte UKS Trójka Żyrardów, piątek La Basket Warszawa. Koszykarki z UKS Huragan
Wołomin zagrają w ćwierćfinale U18 w Poznaniu razem z: MUKS Poznań, KS JAS-FBG
Sosnowiec, MOSiR Przeworsk.
Grand Prix Wołomina w brydżu sportowym
Turnieje brydża sportowego o Grand Prix Wołomina 2019 rozegrane zostały
w następujących terminach: 23.01, 30.01, 06.02, 13.02, 20.02, 27.02, 06.03.
Pomagamy
Mammobus na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie: 22.01, 25.01, 04.03, 15.03.
Sprawy organizacyjne
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W celu zapewnienia ciągłości pracy pływalni ogłoszono otwarte i konkurencyjne nabory
kandydatów na wolne stanowiska:
- Pracownik sprzedaży bezpośredniej
- Pracownik techniczny - konserwator
Prace techniczne
- 21/ 22.02.2019r. przeprowadzono czyszczenie chemiczne wytwornic ozonu
oraz instalacji doprowadzającej i odprowadzającej wodę chłodzącą
- wykonano przegląd central wentylacyjnych Menerga odpowiadających
za wentylację hali basenowej
Działania promocyjne
28.01.2018r. – 10.02.2019r. Aqua ferie na wołomińskiej pływalni
Przeprowadzono akcję promocyjną w postaci biletu zniżkowego na wejścia jednorazowe
dla dzieci i młodzieży z Gminy Wołomin do lat 18 oraz uruchomiono dodatkowe zajęcia
nauki pływania.
08.03.2019r. Dzień Kobiet na wołomińskiej pływalni
Organizacja akcji promocyjnej w postaci 50 % zniżki na wejścia rekreacyjne dla Pań.
Współpraca oraz realizacja projektów
I.
Od 1 marca 2019 na mocy Porozumienia Międzygminnego , pływalnia
po raz kolejny honoruje Radzymińską Kartę Mieszkańca. Posiadacze
w/w karty mają możliwość zakupienia:
 3 zł od ceny biletu normalnego , za bilet ograniczony czasowo
do 60 minut, zgodnie z cennikiem pływalni OSiR „Huragan”
w Wołominie
 3 zł od ceny biletu ulgowego , za bilet ograniczony czasowo
 do 60 minut, zgodnie z cennikiem pływalni OSiR
„Huragan”
w Wołominie
II.
Od 6 lutego 2019 r. na mocy Porozumienia Międzygminnego po raz kolejny
posiadaczom karty „Moje Miasto Zielonka” udostępniono zniżkową sprzedaż usług
sportowo – rekreacyjnych pływalni:
 2 zł od ceny biletu normalnego , za bilet ograniczony czasowo
do 60 minut, zgodnie z cennikiem pływalni OSiR „Huragan”
w Wołominie
 2 zł od ceny biletu ulgowego , za bilet ograniczony czasowo
do 60 minut, zgodnie z cennikiem pływalni OSiR
„Huragan”
w Wołominie
 3 zł od ceny biletu rodzinnego , za bilet
ograniczony czasowo
do 60 minut, zgodnie z cennikiem pływalni OSiR „Huragan”
 w Wołominie
III. Od 5 lutego 2019r. w ramach projektu „PIĘĆDZIESIĄT TWARZY SENIORA”
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pływalnia prowadzi zajęcia , poprawiające wydolność kardiologiczną organizmu oraz
sprawność czynności ruchowych Seniorów należących do Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Tłuszczu
4. BEZPIECZEŃSTWO
 Opracowano i przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ankietę – Narodowy Kwestionariusz
Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych;
 Opracowano oraz przekazano do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Wołominie informację z wykonania realizowanych działań na
terenie gminy Wołomin w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i
młodzieży w okresie ferii zimowych w 2019 r. w oparciu o wytyczne Wojewody
Mazowieckiego do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego
w 2019 roku;
 Przekazano informację do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Wołominie dotyczącą wykazu rzeczowego sprzętu
przeciwpowodziowego będącego na stanie magazynu ZK;
 Monitorowanie zagrożeń na terenie gminy;
 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;
 Udział w treningu systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z
„Planem Szkolenia Obronnego Gminy Wołomin na rok 2019”.
 Udział w spotkaniach roboczych dotyczycących modernizacji systemu monitoringu
miejskiego;
 Udział w szkoleniu pełnomocnika ochrony informacji niejawnych;
 Bieżąca działalność polegająca na przygotowywaniu dokumentacji z zakresu
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, odpowiedzi na pisma mieszkańców oraz
jednostek z którymi prowadzona jest współpraca;
 Śledzenie codziennych doniesień prasy, telewizji, stron internetowych pod kątem
zagrożeń bezpieczeństwa;
 Przeprowadzenie zamówienia publicznego dotyczącego szkolenia operatorów
bezzałogowego statku powietrznego do 25 kg (dron) w ramach WBO: „Bezpieczny
Wołomin - Mobilny monitoring miejski”;
 Udział w spotkaniach dotyczycących organizacji imprez rekreacyjnych, nie
będących imprezami masowymi, nie wymagającymi wydania w tym zakresie decyzji
administracyjnych;
 Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień WKU Warszawa – Praga
przeprowadzono postępowania przygotowawcze w zakresie nałożenia świadczeń
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rzeczowych na rzecz obrony oraz wydano przez Burmistrza Wołomina 1 decyzję
administracyjną w tym zakresie;
Utrzymywano w stałej sprawności system łączności z Centrum Zarządzania
Kryzysowego Wojewody i Starosty;
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;
Organizacja zajęć prowadzonych przez Patrol Saperski z 1 WBPanc z uczniami szkół
podstawowych gminy Wołomin w ramach akcji „Bezpieczny Wołomin” oraz prace
koncepcyjne w ramach programu;
Analiza Rekomendacji Wojewody Mazowieckiego w zakresie bezpieczeństwa
imprez masowych na 2019 rok;
Archiwizacja dokumentacji wydziałowej zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
W zakresie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin: realizacja umów dotacji
celowych na bieżące utrzymanie, przygotowanie umowy na dotację celową „Budowa
garażu pożarniczego…” dla OSP w Wołominie, rozliczenie okresowych kart
eksploatacji sprzętu pożarniczego, rozliczanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w
akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach członków OSP, realizacja
rachunków do umów zleceń dla członków OSP ;
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok – KOP;
Rozpoczęcie procesu archiwizacji danych – wyodrębnienie dokumentów do wstępnej
klasyfikacji zgodnej z jednolitym wykazem akt;
Zawody pożarnicze - zapytanie z gminy Klembów odnośnie możliwości
finansowania oraz wzięcia w nich udziału Naszych strażaków
Szkolenie medyczne z kwalifikowanej I pomocy dla ochotników – ok 20 osób,
rozpoczęcie 20.03.2019 r.

W okresie międzysesyjnym Straż Miejska w Wołominie prowadziła działania związane z
nieprawidłowym parkowaniem pojazdów w obrębie centrum miasta oraz wzdłuż ul. Al.
Niepodległości, Asnyka. Ponadto, w związku z nadejściem wiosny oraz powtarzającymi się
przypadkami ujawniania uczniów wołomińskich szkół przebywających w miejscach
publicznych w czasie trwania zajęć szkolnych, we współpracy z KPP Wołomin
zorganizowano tzw. patrole szkolne. Z uwagi na rozpoczynający się okres wiosenno - letni i
wzmożony ruch pieszych i rowerów rozpoczęto działania zmierzające do udrożnienia
istniejących ciągów pieszo - rowerowych oraz czynności prewencyjne dot. prawidłowego
zachowania się niechronionych uczestników ruchu (piesi i rowerzyści) na drogach
publicznych.
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