WOŁOMIN, 21 CZERWCA 2019 ROKU

WOU.0057.4.2019

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA WOŁOMINA
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
OD 31 MAJA DO 23 CZERWCA 2019 ROKU
CZOWE
odernizacja linii kolejowej - informaca o stanie prac.
BIEŻĄCE PRACE:
•

ZGODNIE
Z
WYMAGANIAMI
ZNOWELIZOWANEJ
USTAWY O
SAMORZĄDZIE GMINNYM PRZEDSTAWIONY ZOSTAŁ RAPORT O STANIE
GMINY WOŁOMIN ZA 2018 ROK. DOKUMENT ZOSTAŁ PRZEKAZANY
RADZIE MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE 31 MAJA 2019 ROKU.

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.
Trwają prace budowlane, 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 2020-2022.
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”. Powiat Wołomiński jest w trakcie
przekazywania kompletnej dokumentacji projektowej 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.
ZESPÓŁ DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO O W OKRESIE MIĘDZY
SESJAMI ZAJMOWAŁ SIĘ M.IN.:
1. Bieżąca obsługa spółek, w tym uczestnictwo w posiedzeniach rad nadzorczych, analiza
dokumentów dot. strategii działania oraz przygotowaniem projektów uchwał na Nadzwyczajne i
Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników w spółkach, w tym uczestnictwo w ramach upoważnienia
gminy Wołomin Wspólnika Spółki w zwyczajnym zgromadzeniu Wspólników Mazowieckiego
Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o z siedzibą w W-wie
▪ wprowadzanie do ewidencji środków trwałych zakończonych i rozliczonych
inwestycji gminy Wołomin,
▪ przekazanie dokumentacji w formie zarządzeń do zatwierdzenia sprawozdań
finansowych Samorządowych Jednostek Kultury.
▪ przygotowanie rozliczenia Funduszu sołeckiego za 2018 rok i rozliczenia kwoty
zwrotu Gminie Wołomin przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w terminie do dnia
31.05.2019r.
▪ realizacja 6-tych transz dotacji podmiotowych dla jednostek kultury.
▪ uczestnictwo w organizacji i obsłudze nadania nominacji na sołtysów wsi sołectw
Gminy Wołomin.
▪ bieżąca obsługa Sołtysów Gminy Wołomin, uczestniwo w zebraniach rad sołeckich
w Turowie i Starych Grabiach.
▪ przekazanie wykazu danych dot nowej kadencji sołtysów i przewodniczących rad
osiedlowych dla potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

NAJISTOTNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ,
SPORTU I EDUKACJI:
1) wpłynęły 3 uproszczone oferty , tzw. mały grant, z czego przyznano jedną dotację na
realizację zadania publicznego,
2) trwa procedura podpisywania umów z nagrodzonymi w postępowaniu o przyznanie
nagrody Gminy Wołomin za wyniki sportowe osiągnięte w 2018 roku oraz
stypendium sportowe Gminy Wołomin za wyniki sportowe osiągnięte w 2018 roku,
3) trwa procedura podpisywania umów na realizację zadania publicznego
pt.: „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć
szkolnych”( 4 oferentów),
4) przyznano Karty Dużej Rodziny dla 7 nowych rodzin oraz 16 rodzin posiadających
dorosłe dzieci.
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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 UM
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 2 projekty Uchwał Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zmiany
uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019 oraz 1 projekt Uchwały Rady
Miejskiej w Wołominie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
 Sporządzono 2 zbiorcze sprawozdania Urzędu Miejskiego Rb-27S z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego i Rb-28S z wykonania planu
wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za miesiąc maj 2019 roku.
OPŁATY I PODATKI LOKALNE
I. Przygotowano dokumentację dotyczącą postępowań podatkowych, w tym:
• 165 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,
stwierdzenia nadpłaty, umorzeniu postępowania,
• 15 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
• 75 wezwań do podatników do złożenia informacji bądź deklaracji bądź jej skorygowania.
II. Dokonano sprawdzenia i częściowo wprowadzenia do ewidencji podatkowej:
• 137 informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego
zobowiązania pieniężnego,
• 6 deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (osoby prawne).
• 18 deklaracji na podatek od środków transportowych,
• 273 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• dokonano zmian i adnotacji w ewidencji podatkowej, na podstawie 100 zawiadomień o
zmianach w ewidencji gruntów i budynków, 8 zawiadomień/decyzji o zakończeniu budowy
budynku bądź pozwoleń na budowę, 27 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.
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• przygotowano dokumenty do wypłaty 3 osobom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego.
IV. Sprawdzono i dokonano ewidencji zdarzeń gospodarczych (dochodów) dotyczących
wpłat z tytułu opłat i podatków lokalnych:
• 1679 wpłaty w formie bezgotówkowej (przelewy) z tytułu opłaty z gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
• 628 wpłat w formie bezgotówkowej (przelewy) z tytułu podatków od nieruchomości,
leśnego i rolnego, od środków transportowych oraz innych należności,
 879 wpłaty dokonanych w kasie (gotówką),
• 238 wpłat dokonanych bezgotówkowo przy wykorzystaniu terminali płatniczych.
V. W zakresie czynności przedegzekucyjnych:
• po uprzednim zweryfikowaniu i przeanalizowaniu 650 kont poszczególnych podatników,
wystawiono 390 upomnień płatniczych,
• W związku z brakiem wpłat mimo doręczenia upomnień skierowano do Urzędów
Skarbowych 75 tytułów wykonawczych,
• monitorując toczące się postepowania skierowano 12 pism do US,
• W trakcie toczących się postepowań o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań skierowano
11 postanowienia i pisma do stron postepowania oraz do innych organów administracyjnych
w celu pełnego zebrania materiału dowodowego.
• w opisywanym okresie 3 postępowań zakończyło się wydaniem decyzji,
• w ramach „miękkiej windykacji” przeprowadzano rozmowy telefoniczne z podatnikami.
DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ BURMISTRZA WOŁOMINA, WYDZIAŁY
MERYTORYCZNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
1) ZARZĄDZENIA:
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI WYDANO 20 ZARZĄDZEŃ.
2) Wydział Organizacji Urzędu:
 W okresie sprawozdawczym wpłynęło 6 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej, 5 jest w trakcie rozpatrywania.
 Od 02.01.2019 roku do Biura Obsługi Mieszkańców - Kancelaria Ogólna wpłynęło
ponad 19350 pism;
 W RAMACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW OD 31.05.2019R. PRZYJĘTO
MIESZKAŃCÓW: BURMISTRZ ELŻBIETA RADWAN– 44 OSOBY, ZASTĘPCA
BURMISTRZA D. SZYMANOWSKI–60 OSÓB, ZASTĘPCA BURMISTRZA Ł.
MAREK – 35 OSÓB.
 OD STYCZNIA 2019 R. WPŁYNĘŁY 93 WNIOSKI O OBJĘCIE
PRZEDSIĘWZIĘCIA PATRONATEM BURMISTRZA WOŁOMINA.
 OD STYCZNIA 2019 R. WPŁYNĘŁO 41 WNIOSKÓW, INTERPELACJI I
ZAPYTAŃ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE;
 OD
09.08.2018R.
WYDANO
6270
SPERSONALIZOWANYCH
WARSZAWSKICH KART MIEJSKICH, OD 10.04.2019R. WYDANO 385 SZTUK
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WOŁOMIŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA ORAZ 45 SZTUK WOŁOMIŃSKIEJ
KARTY SENIORA.

3) Spotkania, Uroczystości, obchody:
30.05.2019
• Mistrzostwa w tabliczce mnożenia o Puchar Burmistrza w SP nr 3 w Wołominie
31.05.2019
• V Edycja Powiatowa Uwierzyłem Słowu w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie01.06.2019
• DIECEZJALNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W
WOŁOMINIE -ORLIK
• Uroczysta gala finałowa turnieju „O Szable Skrzestuskiego” o Puchar Burmistrza
Wołomina w szabli olimpijskiej i Puchar Prezesa GTM w szermierce na wózkach
• SOŁECKI DZIEŃ DZIECKA
02.06.2019
• FESTYN RODZINNY
• VI EDYCJA ODJAZDOWEGO BIBLIOTEKARZA
• Festyn z Okazji dnia dziecka na terenie po starym basenie
05.06.2019
• Spotkanie z seniorami z okazji „Dnia Matki” i „Dnia Osób Niepełnosprawnych”
• Projekt „Niebieskie motyle są wśród nas” realizowany przez Szkołę Podstawową w
Zagościńcu dla mieszkańców
06.06.2019 c
• 10.30 Nadanie imienia szkole w Czarnej
• Zakończenie z XII roku akademickiego 2018/2019 Wołomińskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku,
• Koszykarki z klasy 6 Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie (ok 20
osób), które zajęły 3 miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
• Otwarcie Gaju Pamięci
07.06.2019
• „Imieniny” Przedszkola im. Małych Odkrywców w Leśniakowiźnie przy ZSP w
Leśniakowiźnie
• Wręczenie nagród w konkursie „Corrida ortograficzna” w Szkole Podstawowej w
Zagościńcu
• Bal Gimnazjalny klas 3 Gimnazjum nr 1 w Wołominie
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09.06.2019
• MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY-PATRONAT BURMISTRZA WOŁOMINA
• 40-lecie Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” w parafii św. Józefa
Robotnika -PATRONAT BURMISTRZA
• PIKNIK RODZINNY W ZAGOŚCIŃCU
10.06.2019
• SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI
11.06.2019
• Siatkarze z 6 klasy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie, którzy zajęli 2
miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
12.06.2019
• Podpisanie umowy na ul. Zieloną
• Odbiór ul. Laskowej w Wołominie
• Odbiór ul. Dworskiej w Wołominie
13.06.2019
• Spotkanie w ZTM w sprawie funkcjonowania linii uzupełniających L
• Dzieci ze szkół i przedszkoli- rozdanie nagród w ekologicznym konkursie
plastycznym
14.06.2019
• WPROWADZENIE WYKONAWCY NA BUDOWĘ UL. ZIELONEJ W
WOŁOMINIE
15.06.2019
• XIX Gminna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych na terenie Szkoły Podstawowej
nr 7- PATRONAT BURMISTRZA
• DZIEŃ STRAŻAKA- ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH W REMIZIE OSP W OSSOWIE ORGANIZUJE OSP
WOŁOMIN
16.06.2019
• FESTYN PARAFIALNY-PARAFIA PW. JÓZEFA ROBOTNIKA- PATRONAT
BURMISTRZA
• PIKNIK RODZINNY W HELENOWIE-PATRONAT BURMISTRZA
• PIKNIK RODZINNY W SZKOLE W DUCZKACH-PATRONAT BURMISTRZA
17.06.2019
• Koszykarki z III LO w związku z zajęciem 4 miejsca na Mistrzostwach Polski
• uroczystość zakończenia sportowego roku szkolnego 2018/2019 dla szkół
6
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•
•
•
•

podstawowych i ponadgimnazjalnych sala konferencyjna Starostwa w Wołominie ul.
Prądzyńskiego 3- Wręczenie nagród dla nauczycieli wychowania fizycznego i
aktywistów
Uroczystość pożegnania szkoły przez ósmoklasistów w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Wołominie
Spotkanie z mieszkańcami w sprawie Specjalnej Strefy Rewitalizacji
Zakończenie roku szkolnego- pożegnanie szkoły przez gimnazjalistów w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie
Spotkanie w sprawie budowy Muzeum w Ossowie z mieszkańcami w sali 106

18.06.2019
• Zakończenie roku szkolnego klas „0” w Szkole Podstawowej nr 4
• Zakończenie roku szkolnego Gimnazjum w Zespole Szkół nr 3
• Zakończenie klas VIII w Szkole Podstawowej nr 3
• Uroczystość Pożegnania Absolwentów w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr
3 w Wołominie
• Zakończenie roku szkolnego klas VIII oraz III Gimnazjum w Szkole Podstawowej
nr 4
• Uroczyste zakończenie klas VIII i Gimnazjum w sali gimnastycznej w Sportowej
Szkole Podstawowej nr 5
• Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”
• Zakończenie roku szkolnego klas VII-VIII oraz III Gimnazjum w Szkole
Podstawowej w Czarnej
• Zakończenie roku szkolnego klas VIII V i III Gimnazjum w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Duczkach
• Zakończenie roku szkolnego klas VIII w Szkole Podstawowej w Zagościńcu
• II Gala Piłkarska „Gollstar 2019”
19.06.2019
• Uroczystości zakończenia roku szkolnego w wołomińskich palcówkach
oświaotwych.
• Podpisanie umowy dla OSP WOŁOMIN dot. dotacji na radiostację
• Odbiór Placu Zabaw w Leśniakowiźnie
22.06.2019
• Mecz branżowy o awans do III Ligi w stadionie
23.06.2019
• Festiwal Młodej Piosenki w Ossowie ”Otwórz lato w Ossowie”
• 1. Memoriał Mirona Cicheckiego w OSIR- PATRONAT BURMISTRZA
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4) ZADANIA INWESTYCYJNE:

 „Budowa ulicy Krymskiej w Leśniakowiźnie” Trwają prace projektowe zgodnie z
ustaleniami podjętymi w ramach konsultacji społecznych.
 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Krańcowej w
Lipinkach trwają prace projektowe zgodnie z ustaleniami podjętymi w ramach konsultacji z
mieszkańcami. Planowany termin zakończenia prac projektowych wraz ze złożeniem
wniosku o ZRID to 15.11.2019 r.
 Budowa oświetlenia na Targowisku Miejskim w Wołominie: trwają prace projektowe dla
potrzeb modernizacji instalacji elektroenergetycznej zasilającej Targowisko Miejskie nr 1
przy ul. 1 Maja w Wołominie z terminem zakończenia 30.06.2019 r.
 Uporządkowanie i przygotowanie terenu po Pływalni przy ul. Broniewskiego w
Wołominie i Oczyszczalni przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie:
 zakończono i odebrano roboty budowlane.
 Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w
Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego
przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy
robót budowlanych, wpłynęło 5 ofert. Wybrano Wykonawcę - "FAL-BRUK" Sp. z o.o.
Sp.k., wartość umowy – 11.721.116,16 zł, podpisano umowę, dokonano wprowadzenia
Wykonawcy na budowę, termin zakończenia robót: 30.11.2019 r.
 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w
Wołominie: zakończono i odebrano roboty budowlane.
 Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i sportu w Majdanie: w dniu 18.04.2019 r.
podpisano umowę z firmą Speed Invest Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych dot.
budowy ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie. Wartość umowy 611.250,34 zł. Trwają
prace budowlane.
 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie – projekt –
Wybrano projektanta w ramach postępowania do 30 tys. euro – firma Projekt Samograj
Dąbrowska – Graj Sp. j., trwają prace projektowe, termin wykonania dokumentacji
30.10.2019 r.
 Doposażenie placów zabaw (dwa place: oś. Niepodległości, oś. Słoneczna) – podpisano
umowę z Projektantem – Primo Invest Sp. z o.o.. W ramach umowy zostanie wykonana
koncepcja 2 placów zabaw. Termin realizacji: 15.09.2019 r.
 Aktywnie i rekreacyjnie w Leśniakowiźnie - podpisano umowę z Wykonawcą – Dr Spil.
Trwa montaż urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni. Zamontowano urządzenia, odbiór
inwestycji zaplanowany jest na 19.06.2019 r.
 Przebudowa ul. Andersa w Wołominie trwają prace projektowe,termin wykonania
zamówienia do 30.09.2019 r.
 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 22.05.2019 podpisano
umowę której przedmiotem jest rozbudowa drogi gminnej ulicy Przytorowej na odcinku
od ulicy Willowej do ulicy Kolorowej w Duczkach. Wykonawcą robót jest Konsorcjum
firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą 05-300 Mińsk
Mazowiecki ul. Kolejowa 28 – Lider Konsorcjum, Altor Sp. z o.o. z siedzibą 05-300 Mińsk
Mazowiecki ul. Kolejowa 28 – Partner Konsorcjum. Termin wykonania robót do 30.04.2020
r. Wprowadzono Wykonawcę na budowę w dn. 29.05.2019 r.
8
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 Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach
ZIT WOF Trwają prace projektowe budowy ścieżki rowerowej w ul. Wilsona w
Wołominie na odcinku od ul. Korsaka do granicy z Gminą Kobyłka. Od dnia 26.03.2019 r.
trwa postępowanie administracyjne na wydanie decyzji ZRID. Termin zakończenia prac
projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID do dnia 31.07.2019 r.
 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa w miejscowości Czarna i Helenów
polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego, zjazdów, zatoki autobusowej i
odwodnienia powierzchniowego – Trwają roboty budowlane. Termin realizacji do 30.08.2019 r.
 Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy DW
634 na odc. od istniejącej ścieżki do granicy z Gminą Klembów. Projekt realizowany będzie w
trybie specustawy drogowej – otwarto oferty, złożone w przetargu, trwa ich sprawdzanie i
weryfikacja.

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia
 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
 Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia 31.07.2019 r.
 Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie w dniu 10 kwietnia został wprowadzony
Wykonawca robót firma „MARGOT” z Warszawy na budowę. Roboty w trakcie realizacji.
 Wykonano koncepcję budowy drogi dojazdowej od ul. Kościelnej w Wołominie w rejonie
nowobudowanego przedszkola na terenie os. Niepodległości. Kontynuacja prac
projektowych.
 Budowa ul. Laskowej w Wołominie - 12.06.2019 r. odebrano inwestycję
 Budowa ul. Dworskiej w Wołominie - 12.06.2019 r. odebrano inwestycję
 Kontynuacja :
- budowy: Przedszkola na terenie os. Niepodległości – termin zakończenia robót
30.06.2020r.
- rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zagościńcu– termin zakończenia robót 30.06.2020r.,
- adaptacji lokali użytkowych przy Mieszka I 1 w Wołominie dla potrzeb utworzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy– termin zakończenia robót 31.07.2019r.,
- termomodernizacji budynku OSIR Huragan w Wołominie,
- budowa ul. Lipiny Kąty – termin zakończenia 31.07.2019 r.
- budowa ulicy Turystycznej w Duczkach – termin zakończenia robót 31.07.2019 r.
- budowa ul. Długiej w Duczkach – termin zakończenia robót budowlanych drogowych –
31.10.2019, dokumentacja powykonawcza i końcowe rozliczenie z wykonawcą robót –
30.04.2020 r.
- budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - planowany termin zakończenia 28.06.2019 r.,
- budowa łącznika ul. Topolowej – zakończono i odebrano roboty budowlane.
 prace projektowe w realizacji:
 - ul. Duczkowska w Wołominie
 - ul. Krucza oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca
9
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- ul. Legionów
- ul. Polska
- ul. Kleeberga
- ul. Tramwajowa, Zagościniec,
- ul. Kochanowskiego - termin zakończenia robót 30.11.2019 r.
- ul. Mickiewicza w Wołominie odc. od ul. Kościelnej do Wileńskiej – termin zakończenia
robót 15.12.2019 r.
- ul. Niska w Nowych Lipinach - termin zakończenia robót 30.11.2019 r.
 - 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 30.08.2019 r.,
- budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - termin zakończenia prac
15.12.2019r.,

6) PLANOWANIE ROZWOJU I REWITALIZACJA
Zadanie
Przestrzeń dla Partycypacji 2

Postęp w pracach
Trwają prace nad stworzeniem Indywidualnego Planu
Konsultacji. Projekt realizujemy wspólnie z Wydziałem
Urbanistyki.
Społeczne wnioski do budżetu Trwa głosowanie na wnioski – sukcesywnie opróżniamy
gminy –zamiast WBO
urny, pomagamy również osobom mającym problem z
głosowaniem przez aplikacje (wpisującym niepoprawne
dane itd.)
Remont dla Seniora
Trwa tegoroczna edycja projektu, od początku roku
przyjęte zostały 81 zgłoszenia.
Wołomiński Budżet
Realizujemy zadania WBO 2019 – stan zaawansowania
Obywatelski 2019
realizacji jest na bieżąco aktualizowany na stronie
internetowej.
Podpisujemy umowę na wykonanie rzeźby, wyłoniliśmy
wykonawcę witryn miejskich
Rewitalizacja
- przygotowujemy się do podjęcia uchwały o Specjalnej
Strefie Rewitalizacji dla Gminy Wołomin, trwają
konsultacje społeczne projektu –w przyszłym tygodniu
zaplanowane są warsztaty z mieszkańcami
- Program Ławka – zamontowano zamówione ławki
- w 2019 roku WPR wydało 215 zaświadczeń dot.
nieruchomości na terenie rewitalizacji
- realizujemy program Wołomin ODNOWA, w tej chwili
trwają prace na trzech podwórkach, przygotowania w
Osiedlowym Biurze Pracy, malowanie trzech grafitti
Gaj Pamięci
6 czerwca uroczyście otworzyliśmy Gaj Pamięci
10
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Polityka senioralna

Wołomińskich Żydów
Rada
Seniorów
przygotowuje
obecnie
III
Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy, który zaplanowany
jest na 6 lipca, trwają zapisy.
W przyszłym tygodniu planowane jest posiedzenie Rady
Seniorów.

Młodzieżowa Rada Miasta

MRM ogłosiła konkurs na logo, zadeklarowała również
udział w rajdzie rowerowym organizowanym przez Radę
Seniorów.

Pozostałe zadania

Trwa bieżąca obsługa Fanpage oraz strony www Rady
Seniorów oraz strony wolomin.org;
28 czerwca planowana jest wizyta studyjna
przedstawicieli NGO z Rosji

6A) WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
1. Przeprowadzenie postępowania o wartości pow. 10 tys zł do 30 tys. euro oraz zawarcie
umowy na wykonanie, montaż i bieżące utrzymanie tablic z nazwami ulic.
2. Realizacja zadań w ramach funduszy sołeckich:
- przeprowadzenie postępowania o wartości do 30 tys. euro oraz zawarcie umowy na:
- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej- realizacja funduszu
sołeckiego w Czarnej.
- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w
Czarnej- realizacja funduszu sołeckiego w Helenowie`
- Doposażenie i wymiana uszkodzonych urządzeń na placu zabaw przy ul. Rolnej w
Nowych Lipinach- realizacja funduszu sołeckiego w Nowych Lipinach.
- Sprzęt zabawowy na plac zabaw- realizacja funduszu sołeckiego w Ossowie
- Doposażenie placu zabaw- realizacja funduszu sołeckiego w Zagościńcu
Mostówka- zakup i montaż ogrodzenia, zakup huśtawki i mebli drewnianych do altany,
zakup zabawek na plac zabaw
3.Realizacja zadań w ramach budżetu Obywatelskiego " Ostoja Wiosenna na
Sławku"- zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wiosennej
4. Przeprowadzenie 3 postępowania o wartości pow. 10 tys zł do 30 tys. euro oraz zawarcie
umowy na dostawę i wymianę piachu na gminnych placach zabaw.
5. Przeprowadzenie postępowania o wartości pow. 10 tys zł do 30 tys. euro na zadania:
a) dostawa i montaż wiaty rowerowej zadaszonej, oraz montaż stojaków wewnątrz wiaty.
Wiata zostanie zamontowana na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie przy ul.
Poprzecznej 6. Realizacja budżetu obywatelskiego tytuł zadania "Wiata rowerowa
zadaszona"
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b) dostawa i montaż wiaty rowerowej zadaszonej, oraz montaż stojaków wewnątrz wiaty
Montaż na terenie Szkoły Podstawowej w Duczkach przy ul. Szosa Jadowska 37, 05-200
Wołomin. Realizacja funduszu sołeckiego tytuł zadania "Dofinansowanie rozbudowy wiaty
na rowery w szkole podstawowej w Duczkach"
6. Realizacja zadań w ramach projektu „z Kujawskim pomagamy pszczołom" edycja 2019projekt pod nazwą „Wołomińska stołówka dla pszczół". (zlecenie wykonania ogrodzenia
terenu na którym będzie realizowany projekt)
7.Nasadzenia sezonowe - posadzono kwiaty jednoroczne w wazach, wieżach kwiatowych i
na rabatach,
8. Zakończono realizację zadania WBO polegającą na posadzeniu 100 drzew na 100-Lecie
Wołomina,
9. podpisano porozumienie z Powiatem na 2- krotne koszenie trawy z pasa przydrożnego z
terenu dróg Powiatowych,
10. wszczęto procedurę postępowania dotyczącą zamówienia na wykonanie projektów
zagospodarowania terenów zieleni przy UM Wołomin oraz w okolicach Biblioteki
publicznej,
11. wykonano ekspertyzę dendrologiczną dotyczącą stanu zachowania drzew, lipy
drobnolistnej i dębu szypułkowego rosnących w pasie drogi ul. Kurkowej w Wołominie,
12. zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wilsona w Wołominie polegającego na
posadzeniu 21 drzew brzozy pożytecznej ''Doorenbos", posiania łąki kwietnej oraz
wykonaniu nawierzchni
z kruszywa w celu powstania Gaju Pamięci Wołomińskich Żydów,
13. bieżące utrzymanie terenów zieleni gminnej ( koszenie trawy z pasów dróg, skwerów i
placów zabaw, odchwaszczanie skupin krzewów, cięcia pielęgnacyjne krzewów, korowanie
skupin krzewów, frezowanie pni, usunięcie zagrażających drzew, cięcia pielęgnacyjne
drzew).
14. Zawracie umów na wiosenna i jesienna konserwację urządzeń wodnych na terenie
Gminy Wołomin.
15. Realizacja umowy na wiosenna konserwację urządzeń wodnych na terenie Gminy
Wołomin.
16. Wykonanie remontu przepustu Stare Grabie ul. Cichoradzkiej.
17. zlecono remont przepustów:
a) ul. Kmicica w Wołominie,
b) ul. Miodowa w Lipinkach.
18. Zlecono wykonanie stałych organizacji ruchu:
a) doświetlenie przejść dla pieszych,
b) ul. Słoneczna Lipinki,
c) progi zwalniające w msc. Nowe Grabie w ramach realizacji FS.
19. Zawarto umowę na trzykrotne zamiatanie chodników w pasie dróg powiatowych w
ramach zawartego porozumienia.
20. Rozstrzygnięto postępowanie na przegląd roczny dróg i obiektów mostowych
21. Zlecono wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów dla zadania BO
"utwardzenie dróg w Lipinkach"
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22. Rozpoczęto konsultacje z ZTM i gminami ościennymi w sprawie funkcjonowania linii L
i wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD
23. Bieżąca wymiana oznakowania pionowego
24. Wszczęto procedurę o udzieleni zamówienia na konserwację oznakowania drogowego
poziomego.
25. Trwa konserwacja dróg gruntowych oraz naprawy cząstkowe dróg asfaltowych
26. Zlecono zamiatanie mechaniczne tras procesji Bożego Ciała.
7) ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
ODPADAMI.
Gospodarka odpadami:
1. obsługa mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych oraz niezamieszkałych,
2. przekazywanie do MZO zgłoszeń mieszkańców dotyczących nieprawidłowości
w odbieraniu odpadów komunalnych,
3. uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na odbiór i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest
w wysokości 16 414,01zł (50% planowanych kosztów zadania),
4. wpłynęło 10 wniosków na transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest,
5. postępowanie wyjaśniające w sprawie usunięcia odpadów z terenu działki – ul. Nowa
w Duczkach,
6. wpłynęło 6 ofert na usługę utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest z
terenu Gminy Wołomin, wysłano wezwanie do uzupełnienia dokumentów do 3
przedsiębiorstw.
7. postępowanie wyjaśniające w sprawie usunięcia odpadów z terenu działki przy ul.
Szosa Jadowska koło ZEC-u,
8. kontrola gospodarki nieczystościami ciekłymi i wodami opadowymi - Lipinki, ul.
Słoneczna,
9. zmieniono dane w Rejestrze działalności regulowanej w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na wniosek
przedsiębiorstwa PreZero Service Centrum Sp. z o. o. (uprzednio Tonsmeier Centrum
Sp. z o. o.)
10. wystosowano pismo do Straży Miejskiej z prośbą o kontrolę gospodarki ściekowej
w miejscowości Mostówka,
11. wystosowano pismo ws. Uprzątnięcia terenu w związku z bytowaniem dzikich
gołębi na ul. Wołomińskiej
12. Wezwano właścicieli nieruchomości położonej przy Al. Armii Krajowej do
uprzątnięcia pozostałości po pożarze
13. Wpłynął 1 wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Wołomin.
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Drzewa i krzewy:
1. wpłynęło 14 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew,
2. wystosowano 4 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew,
3. wpłynęło 5 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,
4. wystosowano 7 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego,
5. w ramach prowadzonych spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na usunięcie
drzew z terenu prywatnych oraz gminnych nieruchomości dokonano 28 oględzin
w terenie, podczas których sporządzono 23 protokołów, 5 notatek służbowych,
6. wydano 3 decyzje zezwalające na usunięcie drzew,
7. wysłano 1 wezwanie o uzupełnienie wniosku,
8. wpłynęło 4 pisma w sprawie drzew zagrażających rosnących na działkach gminnych
jak i prywatnych,
9. wpłynęło 2 decyzje zezwalających na usunięcie drzew,
10. wystosowano 4 zawiadomienia przed wydaniem decyzji,
11. wystosowano 7 pism w sprawie drzew zagrażających rosnących na działkach
gminnych jak i prywatnych,
12. wydano 1 postanowienie zawieszające postępowanie,
13. wpłynęło 1 prośba o wydanie zgody na usunięcie drzew,
14. wydano 1 zgodę na usunięcie drzew,
15. wydano 3 zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dot. usuwania
drzew z posesji prywatnych,
16. wpłynęło 8 pism ze Starostwa w sprawie dot. wydania zezwolenia na usunięcie
drzew,
17. wprowadzono dane do bazy ekoportal z zakresu wniosków i decyzji związanych
z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
Edukacja ekologiczna:
18. Prowadzenie programu edukacyjnego w szkołach i przedszkolach z terenu gminy
Wołomin pod nazwą Zielone grupy i klasy w roku szkolny 2018/2019;
19. Organizacja zajęć przyrodniczych dla dzieci z gminy Wołomin z cyklu Klub
Miłośników Przyrody;
20. Rozdanie nagród w gminnym konkursie plastycznym „Bioróżnorodność jest
piękna!”;
21. Otrzymanie nagrody w konkursie grantowym „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”
2019 na budowę Wołomińskiej stołówki dla pszczół ;
Inne:
22. w trakcie postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych poprzez
naruszenie stanu wody na działce nr ew. 211/11 obręb 04 Duczki ze szkodą dla
działki nr ew. 203 obręb 04 Duczki, weryfikacja oraz dodatkowe uzupełnienia opinii
biegłego z zakresu hydrogeologii,
23. wprowadzono dane do bazy ooś, ekoportalu, BIP z zakresu decyzji środowiskowych,
24. opracowanie spisu członków Mazowieckiej Izby Rolniczej uprawnionych do
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głosowania w okręgu wyborczym nr 279 w Wołominie,
25. wyłożenie do publicznej wiadomości od 17 czerwca 2019 roku do 01 lipca 2019 r.
spisu członków Mazowieckiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu
wyborczym nr 279 w Wołominie,
26. powołanie członków Komisji Okręgowej dla potrzeb wyborów do Mazowieckiej
Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym nr 279 w
Wołominie,
27. weryfikacja i potwierdzenie oświadczenie producenta rolnego o osobistym
prowadzeniu gospodarstwa rolnego w miejscowości Mostówka,
28. złożenie prośby o kontrolę do Straży Miejskiej dot. uciążliwej działalności warsztatu
samochodowego,
29. realizacja projektu i przygotowanie umów Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 pn
System monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Wołomin „Czym
Oddycham”,
30. wystosowano pismo oraz sporządzono Ankietę POP - Wołomin do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dot. założeń i przygotowań do
nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią będzie plan działań
krótkoterminowych,
31. obsługa mieszkańców w zakresie udzielenia informacji dot. dotacji na
dofinansowanie wymiany na nowe źródła ciepła,
32. przyjęto i sporządzono wykaz 100 wniosków na dofinansowanie do wymiany na
nowe źródła ciepła,
33. wystosowano pismo do mieszkańców w sprawie podłączeń do sieci ciepłowniczej,
34. wystosowano 2 pisma do Straży Miejskiej z prośba o kontrolę dot. spalania
odpadów i przestrzegania obowiązującej uchwały antysmogowej,
35. rozliczono umowę w ramach projektu „Magnolie dla Wołomina”
36. wysłano 1 pismo w sprawie bytowania dzików.
8) WYDZIAŁ URBANISTYKI
1. W dniach od 24 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. trwa wyłożenie do publicznego
wglądu:
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w
Wołominie pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących
planów miejscowych – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „osiedla Graniczna”
położonego pomiędzy ulicami: Kresowa, Graniczna, teren ujęcia wody, ulica Lipiny Kąty w
Wołominie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach ww. planów miejscowych
odbędą się w Urzędzie Miejskim w Wołominie w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o
godz. 16.00 i 17.30. Uwagi do projektów planów można składać do dnia 15 lipca 2019 r.
(włącznie).
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2. Zakończyło się zbieranie wniosków w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy
ulicami: Lipińską, Legionów, Wiejską i Prądzyńskiego w Wołominie w granicach terenu
AUCP 1. Projekt ww. zmiany planu miejscowego obejmuje obszar działek ewidencyjnych o
numerach 265/5, 285/3, 286/3, 287/1, 288/2, 288/3, 289/2, 289/3, 290/2, 291/2, 292/2, 293/2
z obrębu 28 w Wołominie.
3. Zakończyło się zbieranie uwag do proj. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu cmentarza przy Al. Niepodległości w Wołominie – etap II. Aktualnie
złożone uwagi są rozpatrywane.
4. W maju br. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w miejscowościach Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – etap I
został przekazany do właściwych organów i jednostek w celu zaopiniowania i uzgodnienia.
5. Zakończyło się zbieranie wniosków w związku z przystąpieniem do sporządzania zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.
Zainteresowani mogli składać wnioski do dnia 17 czerwca 2019 r. (włącznie). Aktualnie
zebrane wnioski będą analizowane. Aktualnie zebrane wnioski są analizowane.
6. Zakończył się etap opiniowania i uzgadniania projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek w gminie Wołomin. Aktualnie zebrane
opnie i uzgodnienia są analizowane.
7. Przeprowadzane są prace terenowe w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz
Programu opieki nad zabytkami.
8. Odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Gminy
Wołomin w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wołomin oraz proj. zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Lipińską, Legionów, Wiejską i
Prądzyńskiego w Wołominie w granicach terenu AUCP 1.
9. Ponadto Wydział prowadził postępowania w sprawie decyzji urbanistycznych (wydano 2
szt. decyzji celu publicznego i 17 szt. decyzji o warunkach zabudowy), wydał 2
postanowienia oraz wypisy z miejscowych planów / studium (24 szt), informacje o
przeznaczeniu gruntów (21 szt.), opiniował projekty podziałów (3 szt), a także wydał 2
pisma w innych sprawach.
ARKI MIESZKANIOWEJ
10) WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:
Gmina Wołomin sprzedała trzy lokale mieszkalne, których cena po uwzględnieniu bonifikat
wyniosła:
• 28 824,60 zł.,
• 31 649,40 zł.,
• 46 206, 67 zł.
Łączna kwota jaką Gmina uzyskała za ww. lokale to 106 680,67 zł.
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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 przepompowniami ścieków sanitarnych,
przewodami tłocznymi i odgałęzieniami kanalizacyjnymi oraz siecią wodociągową z
odgałęzieniami wodociągowymi w ulicy Długiej w m. Duczki gm. Wołomin.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodległości w Wołominie w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach.
4.
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN400 w technologii
bezwykopowej w ul. Wileńskiej i ul. Reja w Wołominie”
Ponadto pracownicy Przedsiębiorstwa wykonują:
Pracownicy GEW (Grupa eksploatacji sieci wodociągowej):
• prowadzili prace przy budowie sieci wodociągowej w ul. Racławickiej i w drodze
dojazdowej w Majdanie,
• prowadzili prace przy modernizacji wodociągu w ul. Kurkowej w Wołominie,
• wykonywali przyłącza wodociągowe: w Wołominie ul. Geodetów, ul. Przepiórczej,
• wykonywali odgałęzienia wodociągowe w Wołominie na ul. Średniej w Duczkach w
ul. Długiej,
• wykonywali przebudowę przyłączy wodociągowych w Lipinkach na ul. Piaskowej i
ul. Klonowej,
• 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. 7 i odgałęzienia
kanalizacyjne w ilości 3 szt. w Wołominie,
• dokonali kontroli uzbrojenia w Wołominie w ul. Kurkowej, w Lipinach Nowych w
ul. Górnej, w Leśniakowiźnie w ul. Kasprzykiewicza oraz w Duczkach w ul. Długiej
w Kobyłce w ul. Sikorskiego,
• Usuwali awarie na sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
• Wykonywali przeglądy i konserwacje przepompowni ścieków na terenie gminy
Wołomin i Kobyłka.
13) MZO SP. Z O.O. W WOŁOMINIE
W dniu 10 czerwca 2019 r. w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.
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odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Miejski Zakład Oczyszczania w
Wołominie. Udzielono absolutorium Zarządowi oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe
i podział zysku za 2018 rok.
W dniu 12 czerwca 2019 r. podpisano umowę na: zakup ładowarki kołowej typ Waryński
Liugong 856III Tier 3.
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - OSSÓW WROTA BITWY
WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU
• 28 maja 2019 r. – do CITH przybyli przedstawiciele mediów z Armenii.
Uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym wspólnej historii naszych narodów,
współczesnych działań na rzecz współpracy i upamiętnienia wydarzeń z 1920 roku.
• 29 maja 2019 r. – Instytucję odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej w
Leśniakowiźnie. Po zajęciach sportowo - militarnych , udali się na ognisko.
• 31 maja 2019 r. – do CITH przybyła młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych im.
Stanisława Staszica w Wołominie. Grupa brała udział w Rajdzie szlakiem Bitwy
Warszawskiej 1920.
• 10 czerwca 2019 r. – przyjechali uczniowie wraz z nauczycielami ze szkoły
Podstawowej w Czarnej.
• 11 czerwca 2019 r. – Centrum Informacji Turystyczno - Historycznej w Ossowie
odwiedziła grupa ze Szkoły Aktywności Społecznej z Węgrowa.
• 12 czerwca 2019 r. – uczniowie ze szkoły podstawowej z Halinowa obejrzeli film
„Zwycięstwo 1920”, a potem udali się na zajęcia survivalowe.
• 14 czerwca 2019 r.- Centrum Informacji Turystyczno - Historycznej w Osowie
odwiedziła pielgrzymka z parafii pw. Ducha Świętego w Kielcach. Uczestnicy
obejrzeli film „ Zwycięstwo 1920” i udali się na spacer z przewodnikiem śladami
Bitwy Warszawskiej.
• 17 czerwca 2019 r. - odwiedziła nas pielgrzymka z parafii św. Aleksandra
w Śleszynie. Grupa obejrzała film i udała się na spacer z przewodnikiem śladami
Bitwy Warszawskiej.
• 22 czerwca 2019 r. - odwiedziła nas wycieczka z parafii w Pawłowicach. Po
obejrzeniu filmu „Zwycięstwo 1920” uczestnicy udali się na spacer z
przewodnikiem.
• 23 czerwca 2019 r. – w CITH organizowana jest II edycja ogólnopolskiego
Festiwalu Młodej Piosenki, nawiązującego do piosenki bardowskiej.
• Uczestniczenie w spotkaniach związanych z budową Muzeum Bitwy Warszawskiej
w Ossowie.
• Bieżąca obsługa i działania na rzecz grup i gości indywidualnych w sezonie
turystycznym.
BIBLIOTEKA
W okresie

sprawozdawczym

bibliotekę
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wypożyczono 7376 książek oraz 135 multimediów. Z Internetu skorzystało 112
użytkowników. W bibliotece zarejestrowało się 56 nowych użytkowników.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej oraz filie biblioteczne w okresie
od 24 maja do 18 czerwca 2019 przeprowadziły następujące działania kulturalnooświatowe:
 odbył się VI Wołomiński Odjazdowy Bibliotekarz pod patronatem Burmistrz
Wołomina – przejazd rowerowy ponad 200 uczestników ulicami gminy Wołomin
oraz Klembów z postojem w szkole w Dobczynie;
 kontynuacja II edycji akcji „Zostań Superczytelnikiem”, akcja skierowana jest
do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z Gminy Wołomin;
 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 cyklu zajęć w filii Ossów – „Spotkania literackie”;
 spotkanie dyskusyjnego klubu książki; Klubowicze gościli w Powiatowej Bibliotece
Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów, gdzie wysłuchali wykładu na temat
patronów biblioteki;
 odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu „Maluchy w bibliotece”;
 zakończenie kolejnego cyklu lekcji bibliotecznych, organizowanego dla dzieci z
gminy Wołomin, które od października odbywały się we wszystkich placówkach
Bibliotecznych;
 prowadzono cykliczne audycje w Radio Fama „Poczytaj mi Famo”;
 kontynuacja akcji „Książka na receptę”;
 start cyklu czerwcowych zajęć plastycznych dla dzieci „Zaczytaj się w Zagościńcu”;
 udział w pikniku rodzinnym przy szkole w Duczkach w ramach akcji „biblioteka
pod chmurką”;
 kontynuacja akcji kawa na ladę, w której polecamy czytelnikom książki z różnych
dziedzin wiedzy; w tym miesiącu polecamy książki podróżnicze.
4. BEZPIECZEŃSTWO
• Udział w ćwiczeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z tematyki
antyterrorystycznej i współdziałaniu służb po zamachu terrorystycznym.
• Monitorowanie zagrożeń na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem
wystąpienia suszy i związanych z tym zagrożeń pożarowych.
• Rozpoczęcie procedury (wysłanie zaproszeń do złożenia oferty) na realizację
projektu WBO Przeprowadzenie szkoleń z Pierwszej Pomocy dla członków klubów
senioralnych w Wołominie w ramach zadania Wołomińskiego Budżetu
Obywatelskiego pn. „Warsztaty – szkolenia: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”.
• Udział w treningu systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego, zgodnie
• z „Planem Szkolenia Obronnego Gminy Wołomin na rok 2019”.
• Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy audytu systemu monitoringu
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•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

miejskiego.
Unieważnienie wyboru wykonawcy audytu monitoringu miejskiego ze względu na
przekroczenie wartości szacunkowej zamówienia.
Ponowne rozpoczęcie przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy audytu
systemu monitoringu miejskiego.
Udział w kursie Zarządzania Kryzysowego organizowanym przez Mazowiecki Urząd
Wojewódzki dotyczącym spraw obronnych i Obrony Cywilnej.
Śledzenie codziennych doniesień prasy, telewizji, stron internetowych pod kątem
zagrożeń bezpieczeństwa;
Udział w spotkaniach dotyczycących organizacji imprez rekreacyjnych, nie
będących imprezami masowymi, nie wymagającymi wydania w tym zakresie decyzji
administracyjnych.
Udział w Gminnych Zawodach OSP na szczeblu Powiatu w dniu 15.06.2019 roku
Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień WKU Warszawa – Praga
przeprowadzono postępowania przygotowawcze w zakresie nałożenia świadczeń
rzeczowych na rzecz obrony.
Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień WKU Warszawa – Praga
przeprowadzono postępowania przygotowawcze w zakresie wyznaczenia osoby na
kuriera.
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.
Bieżące rozliczanie należności dla OSP gminy.
Wspólnie z Straża Miejska i OSP Wołomin uzgadnianie planu zabezpieczenia
imprezy kościelnej pn. „Strefa Mocy”.
Koordynacja działania służb bezpieczeństwa gminy na „Marszu dla życia”.
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