WOŁOMIN, 22 STYCZNIA 2020 ROKU

WOU.0057.1.2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA WOŁOMINA
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
OD 18 GRUDNIA 2019 ROKU DO 22 STYCZNIA 2020 ROKU
Inwestycje Województwa na terenie Gminy Wołomin
DW634:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na terenie gmin Zielonka, Kobyłka, Wołomin
w dalszym ciągu uzgadniany jest przebieg linii rozgraniczających pasa drogowego co
umożliwi Wykonawcy przystąpienie do przygotowania załączników do wniosku o
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jednocześnie trwają
prace projektowe nad dowiązaniem do wykonanego projektu, odcinka drogi w obszarze
Kobyłki (wcześniej wyłączonego z projektowania na wniosek władz Kobyłki – projekt i
wykonawstwo miało być w gestii inwestora centrum handlowego).
Zakładany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej I
kwartał 2020r.
Zadanie przewidziane do realizacji z wykorzystaniem europejskich środków finansowych
jakie pozyskane zostaną w ramach RPO WM 2014-2020.
DW635:
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. Dla
ww. zadania została uzyskana decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym. Obecnie rozwiązania
projektowe będą przedmiotem uzgodnień na naradzie koordynacyjnej (ZUDP).
Przewidywany termin opracowania projektu i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej – I kwartał 2020r.
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 do S8”. Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie ogłosił ogłosił przetarg na roboty budowlane, wymagany
termin realizacji zamówienia 24 miesiące od daty podpisania umowy (18 miesięcy od daty
podpisania umowy – termin wykonania robót; 24 miesiące od daty podpisania umowy –
termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowania). Otwarcie ofert 31.01.2020r. godz
11,00 w siedzibie Zamawiającego.
Skrzyżowanie DW634/DW635
Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 634 i 635, tj. ul. Szosy Jadowskiej z
Al. Niepodległości w Wołominie. Inwestor MZDW w Warszawie w dniu 31.10.2019r.
podpisał umowę z Wykonawcą prac projektowych – termin wykonania prac projektowych –
18 miesięcy. Projektantem rozbudowy skrzyżowania jest firma Vivalo sp.z o.o. z Warszawy.
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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:
1. Sporządzono:
• 6 projektów 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,
• 2 projekty Zarządzeń Burmistrza Wołomina w sprawie zmiany w budżecie gminy
Wołomin na rok 2020 zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym,
• 3 projekty Zarządzeń w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy
Wołomin na 2020 rok oraz w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych
zadań na 2020 rok.
2. Sporządzono Uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2034,
3. Sporządzono Uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie uchwały budżetowej
gminy Wołomin na rok 2020.
4. Sporządzono projekt Uchwał Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034,
5. Sporządzono projekt Uchwał Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie uchwały
budżetowej gminy Wołomin na rok 2019.
6. Sporządzono projekt Uchwał Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034,
7. Sporządzono projekt Uchwał Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie uchwały
budżetowej gminy Wołomin na rok 2020.
8. Sporządzono miesięczne sprawozdania Gminy Wołomin Rb-27S z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego i Rb-28S z wykonania planu
wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za miesiące grudzień 2019
roku.
WYDZIAŁ OPŁAT I PODATKOW LOKALNYCH
Praca wydziału w tym okresie skupiała się głównie na dwóch obszarach:
1. Prace związane z przełomem roku tj.:
a. Sporządzenie sprawozdania z wykonania dochodów.
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b. Inwentaryzacja kasy oraz przygotowanie zarządzenia w sprawie pogotowia
kasowego na 2020.
c. Wstępna analiza sald kont podatników.
d. Przygotowanie sprawozdania SP-1 dot. stawek przyjętych na terenie gminy na
rok 2020.
e. Wysłanie 360 zawiadomień do osób prawnych i podatników podatku od środków
transportowych informujących o zmianie numeru rachunku bankowego.
f. Wysłano do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 97 pism informujące o
zmianie terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
g. Wysłano 6700 wiadomości SMS do mieszkańców informujących o zmianie
terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
h. Przygotowania do corocznego wymiaru podatkowego
2. Prace związane z wdrożeniem projektu e-usługi dla gminy Wołomin:
a. Przygotowano i przekazano bazy ewidencji podatkowej i ewidencji opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
b. Przeanalizowano konta księgowe podatników i dokonano kompensat ręcznych
przed przekazaniem sald do migracji w zakresie podatków i opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
c. Przygotowano i przekazano zestawienia zaległości i nadpłat do migracji.
d. W ramach przygotowania do wymiaru podatkowego przygotowano i przekazano
aktualne wzory decyzji i potwierdzeń do wprowadzenia w nowych systemach
informatycznych.
e. Uruchomiono moduł KASA –przyjmowanie i ewidencjonowanie wpłat odbywa
się już w nowych systemach informatycznych.
Obecnie trwają prace polegające na weryfikacji danych wprowadzonych przez dostawce
nowego oprogramowania z przekazanymi bazami zarówno w obszarach podatkowych jak i
księgowych. Po zakończeniu uzgodnień rozpoczęta zostanie praca w nowych systemach w
pełnym zakresie.
Ponadto przygotowano uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem zmian przepisów.
STATYSTKI WYDZIAŁU OPŁAT I PODATKÓW LOKALNYCH
EWIDENCJA PODATKÓW I OPŁAT
wydane decyzje - osoby fizyczne
informacje podatkowe przyjęte od podatników - osoby
fizyczne

199

deklaracje podatkowe - osoby prawne

14

deklaracje dot. podatku od środków transportowych

15

3

193
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zawiadomienia o zmianach w Ewidencji Gruntów i Budynków
pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie
budynków i budowli
zawiadomienia o zarejestrowaniu bądź wyrejestrowaniu
pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych

307

wezwania do złożenia wyjaśnień, informacji bądź deklaracji

16

odpowiedzi na wnioski o udostepnienie danych
zaświadczenia dot. przedmiotu opodatkowania (np.
powierzchni gospodarstwa)

2

102
35

10

EWIDENCJA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
przyjętych deklaracji

834

w tym deklaracje składanie po raz pierwszy

165

adresy skierowane do kontroli przez Straż Miejską

20

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

60

decyzje określające nadpłatę
zaświadczenia o niezaleganiu bądź potwierdzające wysokość
zaległości
wpłaty - podatki od osób prawnych oraz podatek od środków
transportowych

202

wpłaty -osoby fizyczne (bank)

396

wpłaty -osoby fizyczne (gotówka)

241

wpłaty -osoby fizyczne (terminal)
wpłaty -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(bank)
wpłaty -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(gotówka)
wpłaty -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(terminal)

97

4

41
11

1093
157
42
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opłata skarbowa (gotówka)

210

opłata skarbowa (terminal)

89
WINDYKACJA

upomnienia

149

tytułu wykonawcze

37

korespondencja do komorników sądowych

6

korespondencja do urzędów skarbowych

9

decyzje dot. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

7

postanowienia w postepowaniu o udzielenie ulgi

26

wpis zaległości na hipotekę

5

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ BURMISTRZA WOŁOMINA, WYDZIAŁY
MERYTORYCZNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
1) ZARZĄDZENIA:
OD 1 STYCZNIA 2020 R. WYDANO 25 ZARZĄDZEŃ.
2) Wydział Organizacji Urzędu:
 Od 1 stycznia 2020 r. wpłynęło 28 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Ogółem w 2019 roku wpłynęło 227 wniosków.
 Od 02.01.2020 roku do Biura Obsługi Mieszkańców - Kancelaria Ogólna wpłynęło
ponad 2860 pism;
 W RAMACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW OD 18.12.2019R. PRZYJĘTO
MIESZKAŃCÓW: BURMISTRZ ELŻBIETA RADWAN– 18 OSÓB, ZASTĘPCA
BURMISTRZA D. SZYMANOWSKI– 17 OSÓB.
 OD STYCZNIA 2020 R. WPŁYNĘŁO 9 WNIOSKÓW O OBJĘCIE
PRZEDSIĘWZIĘCIA PATRONATEM BURMISTRZA WOŁOMINA.
 WPŁYNĘŁY 2 ZAPYTANIA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE;
06.01.2020
• ORSZAK TRZECH KRÓLI
5
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•

Koncert Kolęd zespołu ZAKOPOWER”

08.01.2020
• Spotkanie z Burmistrzem Zielonki oraz pracownikami Urzędu w Zielonce w sprawie
współpracy dot. promocji miast oraz rewitalizacji;
10.01.2020
• Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” organizowana przez Urząd
Marszałkowski w Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie
• Wernisaż wystawy plakatu i ilustracji Zofii Lasockiej
11.01.2020
• WOŚP na rockowo:NAUTOFON, ORBITA WIRU,ASSPIRINE, MORON w MDK
12.01.2020
• 28.Finał WOŚP w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie
• 28.Finał WOŚP w Szkole Podstawowej w Duczkach
15.01.2020
• Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”
20.01.2020
• Spotkanie w sprawie kamienicy przy ul. Warszawskiej 11
4) ZADANIA INWESTYCYJNE:
Wydział Inwestycji przygotowuje rozpoczęcie nowych inwestycji umieszczonych w planie
inwestycyjnym na 2020 r. oraz kontynuuje zadania przechodzące z ubiegłych lat:
– prace projektowe: ul. Kochanowskiego, ul. Mickiewicza, ul. Legionów, ul.
Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach – w zakresie uzyskania decyzji ZRID,
ul. Duczkowska – sięgacz, ul. Klebeerga, ul. Piastowska w Zagościńcu, ul. Krymska
w Leśniakowiźnie, ul. Nagórna, ul. Niska w Nowych Lipinach, ul. Polska, ul.
Tramwajowa w Zagościńcu, ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego, droga łącząca Szosę
Jadowską z Krzyżową w Nowych Lipinach, ul. Andersa – w zakresie chodnika,
zjazdów i oświetlenia ulicznego, ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem
ulicznym w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku Duczki – Stare Grabie;
– roboty budowlane: ul. Zielona, ul. Długa, ul. Przytorowa, ul. Kurkowa, przebudowa
Szkoły Podstawowej w Zagościńcu, budowa przedszkola na osiedlu Niepodległości.
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6)

PLANOWANIE ROZWOJU I REWITALIZACJA

Zadanie
Plan Adaptacji do Zmian
Klimatu
Społeczne wnioski do
budżetu gminy –zamiast
WBO

Remont dla Seniora
Rewitalizacja

Polityka senioralna

Młodzieżowa Rada
Miasta

Pozostałe zadania

Postęp w pracach
Po wstępnej analizie rynku przygotowaliśmy dokumentację,
która zostanie wysłana do potencjalnych wykonawców
(OPZ, projekt umowy)
- Trwa aktualizowanie zasad procedowania „społecznych
wniosków do budżetu...”, przygotowywany jest
harmonogram działań na 2020 rok. W najbliższy
poniedziałek rozpoczynamy konsultacje społeczne
powyższych zasad.
- Rozpoczynamy realizację zadań zeszłorocznej edycji
„Społecznych wniosków”. W przyszłym tygodniu odbędzie
się spotkanie wnioskodawców i realizatorów
Podpisaliśmy umowę na realizację projektu w roku 2020, do
tej pory zrealizowano 10 zgłoszeń
- w 2020 roku WPR wydało 25 zaświadczeń dot.
nieruchomości na terenie rewitalizacji
- uczestniczyliśmy w dwudniowym spotkaniu sieciującym
dotyczącym projektu „Przestrzeń dla Partycypacji”. W
ramach otrzymanego dofinansowania przeprowadzimy
konsultacje społeczne miejscowego Planu Rewitalizacji.
Przygotowujemy harmonogram działań.
20 stycznia odbyło się spotkanie zarządu Wołomińskiej Rady
Seniorów, podczas którego omówiono plany na ten rok. W
najbliższy piątek odbędzie się uroczysta sesja połączona z
obchodami „Dnia Babci i Dziadka”
MRM zorganizowała wydarzenie „Zima, święta a
zwierzęta”, jest to akcja pomagania bezdomnym zwierzętom
z terenu naszej gminy. Trwają prace zawiązane z
przygotowaniem kolejnego etapu akcji – wizyta w
schronisku, przekazanie karmy i kupionej budy.
Trwa bieżąca obsługa Fanpage oraz strony www Rady
Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz strony
wolomin.org.

6A) WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 Wydano 7764 BILETÓW METROPOLITARNYCH, W TYM:
 1741 Wołomińskich Kart Mieszkańca (od 01.04.2019 r.);
 184 Wołomińskich Kart Mieszkańca Senior (od 01.04.2019 r.).
- podpisano umowę na konserwację dróg gruntowych;
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- podpisano aneks dot. linii nocnej N62;
- podpisano aneks dot. linii L40;
- podpisano umowę na nadzór nad konserwacją oświetlenia drogowego;
- przeprowadzono negocjacje dot. umowy na odbiór wód opadowych;
- zlecono przegląd placów zabaw i siłowni plenerowych;
- podpisano aneks dot. dopłat do Biletu Metropolitalnego w ramach programu
"Warszawa+";
- podpisano porozumienie międzygminne dot. funkcjonowania "Wspólnego Biletu".
7) ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
ODPADAMI.
Gospodarka odpadami:
• na bieżąco informowano telefonicznie i osobiście mieszkańców Gminy Wołomin
w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
• na bieżąco przyjmowano od mieszkańców i przekazywano do MZO zgłoszenia
dotyczące nieprawidłowości w odbieraniu odpadów komunalnych,
• wpłynęły 3 wnioski na transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest,
• prowadzono postępowania w sprawie wydania decyzji nakazujących usunięcie
odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
• rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych,
• została wydana jedna decyzja zezwalająca na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Drzewa i krzewy:
• wpłynęło 26 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów,
• wpłynęło 3 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,
• w ramach prowadzonych spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na usunięcie
drzew z terenu prywatnych nieruchomości dokonano 27 oględzin w terenie, podczas
których sporządzono 27 protokołów,
• wydano 6 decyzji dotyczących zezwolenia na usunięcie drzew.
Edukacja ekologiczna:
• Wysłano listy w sprawie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach do mieszkańców gminy Wołomin.
• Zgłaszanie planowanych wydarzeń w ramach projektu Zielone klasy i grupy
2019/2020
Inne:
• prowadzenie 8 sztuk postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,
• obsługa mieszkańców w zakresie udzielenia informacji dot. dotacji na
dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz rozliczenia ww. dotacji,
• wpłynęło 45 winsoków dot. dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.
8
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8) WYDZIAŁ URBANISTYKI
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy Al.
Niepodległości w Wołominie – etap II został przekazany do ponownych uzgodnień (po
uzyskaniu zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne).
2. Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wołomin uzyskał uzgodnienia i opiniowania.
3. Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne w procedurze
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
miejscowościach Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – etap I został
przekazany do Marszałka Województwa Mazowieckiego.
4. Została podpisana umowa na sporządzenie proj. decyzji celu publicznego i proj. decyzji o
warunkach zabudowy w 2020 r.
5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Duczek został ponownie
przekazany do MZDW w celu uzgodnienia.
6. Ponadto Wydział prowadził postępowania w sprawie decyzji urbanistycznych (wydano 7
szt. decyzji celu publicznego i 23 szt. decyzji o warunkach zabudowy), wydał 4
postanowienia oraz wypisy z miejscowych planów / studium (15 szt), informacje o
przeznaczeniu gruntów (23 szt.), opiniował projekty podziałów (5 szt).
9) ZEC Sp. z o.o. w Wołominie
Najważniejsze zadania i wydarzenia zaistniałe w okresie pomiędzy sesjami Rady Miejskiej
w Wołominie:
• Trwa gromadzenie dokumentacji odnoszącej się do działalności Ciepłowni
wymaganej w celu stworzenia dalszej koncepcji rozwoju źródeł ciepła w ZEC w
Wołominie do 2040 roku.
• Zgodnie z planem inwestycyjnym na 2019 rok w dniu 11.12.2019 r. dostarczono
dostawę miału węglowego z kopalni KWK Murcki Staszic. Następna dostawa
przewidywana jest na styczeń 2020.
• Zakończono postępowanie przetargowe na przewóz kolejowy, transport na plac
węglowy oraz rozładunek miału węglowego w 2020 r.
• Zakończono przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego energetycznego
wraz z transportem do ZEC w Wołominie w ilości 1 000 Mg (tony).
• Systematycznie monitorowana jest sytuacja na rynku uprawnień do emisji dwutlenku
węgla, a zakup prowadzony jest zgodnie z przyjętą strategią.
• Przeprowadzono pomiary emisji rtęci, HCl i HF na kotle węglowym.
• Przedsiębiorstwo otrzymało pozytywną decyzje Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zmieniającą dotychczasową koncesję na wytwarzanie oraz przesyłanie i
dystrybucje ciepła w ZEC w Wołominie.
• Prowadzimy prace konserwacyjne na sieci i węzłach.
• Trwają prace nad dokumentacją projektowo – kosztorysową na budowę przyłączy
ciepłowniczych do budynków przy ul. Toruńskiej, Katowickiej, Sikorskiego oraz do
segmentów przy ul. Teligi róg ul. Kościelnej.
• Usunięto awarię na sieci ciepłowniczej w ul. Polnej róg ul. Przyjacielskiej.
9
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•
•

Dokonano zakupu, montażu i odbioru węzła ciepłowniczego w budynku
przy ul. Mariańskiej 7 w Wołominie.
Trwają prace nad przygotowaniem postępowań przetargowych na roboty realizowane
w ramach planu inwestycyjnego na rok 2020.

10) MZO SP. Z O.O. W WOŁOMINIE
W okresie sprawozdawczym podpisano następujące umowy:
1. Ochrona terenu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o.
2. Wykonywanie usług elektrycznych.
3. PWiKI Legionowo zagospodarowanie odpadów skratki i piaskownik.
4. Z gminą Łomianki na odbiór i zagospodarowanie odpadów BIO.
Ogłoszono przetarg na Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Miejskiego Zakładu
Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. o kodzie 20 03 01 – zmieszane niesegregowane
odpady komunalne.
Nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły dwie oferty, które będą sprawdzane przez Komisję
Przetargową.
11) PWIK SP. Z O.O.
Zakończono prace wykonawcze przy:
1. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Wiosennej w
Wołominie.
Pracownicy GEW (Grupa eksploatacji sieci wodociągowej) prowadzili prace przy:
• budowie wodociągu w Wołominie ul. Wiosenna oraz wodociągu w drodze
dojazdowej do ul. Wiosennej;
• usuwaniu awarii wodociągowych – 8 szt.
• wymianie wodomierzy, płukaniu sieć wodociągowej, wykonaniu badań wydajności
hydrantów, odcięciach przyłączy klientów zalegających z opłatami, wymianie
niesprawne hydranty i zasuwy na sieci wodociągowej, kontroli stanu i wymianie
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. 9 w gminie Wołomin,
• dokonali kontroli uzbrojenia w Kobyłce w ul. Ks. Marmo, Ejtnera,
• usuwali awarie na sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
• wykonywali monitoring, sieci kan-sanit., przyłączy oraz odgałęzień, kamerą
inspekcyjną w Wołominie w ul. Nałkowskiego oraz w Kobyłce w ulicach: Bolesława
Śmiałego, Solskiego, Szerokiej,
• wykonywali przeglądy i konserwacje przepompowni ścieków na terenie gminy
Wołomin i Kobyłka.

10
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ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU
Samorządowa Instytucja Kultury Ossów:
 7 stycznia odbyło się spotkanie zespołu i współpracowników Samorządowej
Instytucji Kultury, na którym omówiono plan działania na miesiąc styczeń,
 10 stycznia Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej we współpracy ze Szkołą
Podstawą w Ossowie zorganizowało zajęcia dla uczniów szkoły w związku z rokiem
stulecia Bitwy Warszawskiej. Uczniowie przedstawili swoje prezentacje historyczne
poświęcone Bitwie Warszawskiej. Prelekcję wygłosił również przedstawiciel
Samorządowej Instytucji Kultury.
 14 stycznia Samorządową Instytucję Kultury odwiedzili studenci ze Studium Europy
Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego pod przewodnictwem pułkownika
Tadeusza Krząstka. Uczestnicy obejrzeli film „Zwycięstwo 1920”, zapoznali się z
ekspozycją historyczną i wygłosili referaty dotyczące wojny polsko-bolszewickiej.
Ostatnim akcentem wizyty był spacer w przestrzeni Parku Kulturowego.
 15 stycznia zostały przygotowane i złożone dwa wnioski o dofinansowanie
projektów: „Słowa o Ojczyźnie” i „Wieś Ossów 1920”. Wnioski te złożone zostały
do Narodowego Centrum Kultury.
 16 stycznia – przyjęcie planu działań dotyczącego zaangażowania Samorządowej
Instytucji Kultury w organizację zajęć w czasie ferii.
 17 stycznia – spotkanie z prezesem Warszawskiego Związku Plastyków i omówienie
szczegółów planowanej wystawy plastycznej na 100 rocznicę „Cudu nad Wisłą”.
Wernisaż planowany na sierpień 2020 (na wystawie kilkadziesiąt obrazów
tematycznych malowanych w pierwszej połowie 2020 roku).
 18 stycznia Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odwiedziła
grupa przewodników z całego Mazowsza. Uczestnicy obejrzeli film dokumentalny,
zapoznali się szczegółowo z ekspozycją historyczną i ruszyli na spacer śladami
Bitwy Warszawskiej.
 19 stycznia w Samorządowej Instytucji Kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli
grup rekonstrukcyjnych w celu omówienia zagadnień logistycznych dotyczących
planowanych działań rekonstrukcyjnych.
MUZEUM im. Zofii i Wacława Nałkowskich:
• Inwentaryzacja zbiorów sztuki Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w
Warszawie będących w depozycie w Muzeum im. Nałkowskich;
• Modernizacja systemu kamer przemysłowych nadzorujących bezpieczeństwo
muzeum;
• Zwiedzający - 59 osób.
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MIEJSKI DOM KULTURY
GRUDZIEŃ
Data

Nazwa
wydarzenia

Frekwencja Szczegóły

15
grudnia

Wigilia
Miejska

800

16
grudnia

UDOSTĘPNI ENIE SALI:
Spotkanie
bożonarodzeni
owe Związku
Kombatantów
RP

wydarzenie zewnętrzne

17
grudnia

UDOSTĘPNI ENIE SALI:
Spotkanie
bożonarodzeni
owe Związku
Inwalidów
Wojennych RP

wydarzenie zewnętrzne

20
grudnia

WYNAJEM
SALI:
Jasełka

wydarzenie zewnętrzne

-

3. Wigilia Miejska w Wołominie to ważne
wydarzenie w naszym mieście, które integruje
mieszkańców, pozwala poczuć istotę świąt a
osoby o trudnej sytuacji materialnej mają szansę
skosztować potraw wigilijnych. W ramach tego
wydarzenia odbyły się koncerty wołomińskich
chórów, spektakl
w wykonaniu
uczniów SSP w Wołominie, przekazanie
betlejemskiego światełka pokoju przez harcerze,
konkursy oraz życzenia od zaproszonych gości.

STYCZEŃ
6
stycznia

Koncert kolęd 1000
i pastorałek
ZAKOPOWE
R

Koncert uwielbianego przez mieszkańców
Wołomina zespołu ZAKOPOWER. Muzycy
zaprezentowali tradycyjne kolędy
w
oryginalnych aranżacjach w kościele MBCz w
Wołominie.

12
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6
stycznia

Orszak Trzech 500-600
Króli

Kolejna edycja OTK to wydarzenie, które zbliża
nas do historii Trzech Króli, narodzenia Jezusa,
jest radosne, kolorowe, integrujące. Podczas
wydarzenia kolędujemy, oglądamy scenki z
udziałem Trzech Króli i Heroda, składamy
pokłon przed symboliczną szopką.

10
stycznia

Wernisaż
50
wystawy
plakatu i
ilustracji Zofii
Lasockiej

Zosia Lasocka-absolwentka Wydziału Grafiki na
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jej
praca dyplomowa (prezentowany na wystawie
cykl plakatów "Drzewo - przyjaciel" o
korzyściach płynących z drzew) otrzymała
nominację do Polish Graphic Design Awards
2017 w kategorii: plakat użytkowy.

11
stycznia

Orkiestra w
150
starym stylu:
NAUTOFON,
ORBITA
WIRU,
ASSPIRINE,
MORON

Dzień przed 28. Finałem w wołomińskim MDK
zorganizowano rockowy koncert i orkiestrową
kwestę, gdzie zlicytowano kilka muzycznych
pamiątek związanych nie tylko z lokalnymi
zespołami i wydarzeniami.

12
stycznia

28. Finał
WOŚP

wydarzenie zewnętrzne przy wsparciu MDK

16
stycznia

Koncert kolęd 70
w wykonaniu
uczestników
nauki gry na
gitarze i
keyboardzie

Wydarzenie
wewnętrzne
dla
rodziców
uczestników sekcji muzycznej w MDK.

17
stycznia

WYNAJEM
SALI:
STAND-UP:
ANTONI
SYREK
DĄBROWSKI

wydarzenie zewnętrzne

-
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18
stycznia

II Wołomińska 300
Wyprzedaż
Garażowa

Druga edycja garażowej wyprzedaży, lista
wystawców zapełniła się w ciągu kilku dni, na
stoiskach szkło, ceramika, odzież, książki, płyty,
gry planszowe, zabawki i wiele innych!

18
stycznia

UDOSTĘPNI ENIE SALI:
Zabawa
noworoczna:
Polski
Związek
Niewidomych
koło Wołomin

wydarzenie zewnętrzne

19
stycznia

Teatralna 13:
Awanturka z
leśnego
podwórka

250

Spektakl dla dzieci z animacjami w wykonaniu
Teatru Bajlandia, bilety wyprzedały się w
ekspresowym tempie!

21
stycznia

WYNAJEM
SALI
Spektakl „Na
paryskim
bruku”
Adama
Mickiewicza

-

wydarzenie zewnętrzne

BIBLIOTEKA
W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 4864 osób, którym wypożyczono
8126 książek oraz 207 multimediów. Z komputerów skorzystało 130 osób. W bibliotece
zarejestrowało się 94 nowych czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii
Nałkowskiej oraz filie biblioteczne w okresie od 17 grudnia 2019 do 16 stycznia 2020
przeprowadziły następujące działania kulturalno-oświatowe:
- odbył się wieczór promocyjny XV tomu Rocznika Wołomińskiego,
- w filiach: Osiedle Niepodległości, Zagościniec i Ossów, odbyły się warsztaty świąteczne,
- w Bibliotece Głównej, odbyły się warsztaty świąteczne dla młodzieży z Ligi Niezwykłych
Wolontariuszy,
- wystartował cykl warsztatów z programowania i druku 3D „Z Wołomina na Marsa. Etap I”
- w ramach akcji Mała Książka - Wielki Człowiek, odbyły się warsztaty dla
przedszkolaków, zorganizowane przez Instytut Książki,
14
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- 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 dla dzieci i rodziców „Maluchy w bibliotece”,
- odbyło się spotkane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
- w filii Ossów kontynuacja cyklu zajęć „Spotkania z literaturą”,
- w bibliotece głównej oraz w filiach, odbyły się lekcje biblioteczne, przeznaczone dla
dzieci z placówek oświatowych z gminy Wołomin,
- prowadzono cykliczne audycje w Radio Fama „Poczytaj mi Famo”,
- kontynuacja akcji „Książka na receptę”.
BEZPIECZEŃSTWO
STRAŻ MIEJSKA
W okresie międzysesyjnym Straż Miejska w Wołominie przeprowadziła 572 interwencje, w
tym:
- ujawniła 46 naruszeń ustawy o czystości i porządku w gminach,
- 16 wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych,
- podjęła 96 interwencji w związku z podejrzeniem spalania odpadów w piecach, w 26
przypadkach naruszenia skutkowały nałożeniem mkk na kwotę 4100 zł,
- strażnicy ujawnili 24 przypadki braku podpisanych przez mieszkańców umów na wywóz
nieczystości,
- ujawnili 22 osoby chodzącą po torowisku w miejscu zabronionym,
- spowodowali usunięcie 1 pojazdu, którego stan wskazywał na długotrwałe nieużywanie,
- przeprowadzili 51 czynności na wniosek wydziałów Urzędu Miejskiego w Wołominie,
- wykonali 21 konwojów wartości pieniężnych dla UM w Wołominie
- w związku z ujawnionymi wykroczeniami nałożyli 160 mandatów karnych na kwotę
16700 zł,
- przyjęli i potwierdzili 9 interwencji dot. pojawienia się dzików w przestrzeni miejskiej,
- 16 strażników brało udział w zabezpieczeniu imprez i uroczystości na terenie miasta,
- operatorzy drona wykonali 5 lotów operacyjnych.
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
• Sporządzenie grafiku Stałego Dyżuru na czas Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra;
• Bieżąca działalność polegająca na przygotowywaniu dokumentacji z zakresu
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, odpowiedzi na pisma mieszkańców oraz
jednostek z którymi prowadzona jest współpraca;
• Opracowanie oraz przekazanie do Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego „Oceny stanu przygotowania OC za 2018
rok”;
• W ramach przeglądu obronnego za 2018 rok opracowano i przesłano do Wydziału
Bezpieczeństwa
i
Zarządzania
Kryzysowego
Mazowieckiego
Urzędu
Wojewódzkiego ankietę – Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań
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•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

Obronnych w Gminie Wołomin,
Opracowano i przesłano do Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW zestawienie liczbowe personelu
medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych oraz rozliczenie personelu
medycznego w Gminie Wołomin;
Opracowano oraz uzgodniono w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim „Plan
szkolenia obronnego Gminy Wołomin na rok 2020”;
Udział w treningach dotyczących ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami
z powietrza realizowanych cyklicznie przez Wydział Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Wołominie w zakresie sprawdzenia gotowości podmiotów
cywilnych do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza
oraz prowadzenia działań poszukiwawczo – ratowniczych;
Wydano 2 zgody na wykorzystanie terenu gminnego na organizację imprez
rekreacyjnych, nie będących imprezą masową, nie wymagającą wydania w tym
zakresie decyzji administracyjnych;
Opracowano oraz przekazano do Starostwa Powiatowego w Wołominie
sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczeniem kart powołania w trybie
akcji kurierskiej na terenie gminy Wołomin.
Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień WKU Warszawa – Praga
prowadzono postępowania przygotowawcze w zakresie nałożenia świadczeń
rzeczowych na rzecz obrony;
Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień WKU Warszawa – Praga
prowadzono postępowania przygotowawcze w zakresie uchylenia świadczeń
rzeczowych i osobistych na rzecz obrony;
Podległym jednostkom organizacyjnym, straży oraz służbom przekazano
rekomendacje Wojewody Mazowieckiego dotyczące zagrożeń okresu zimowego.
Opracowanie informacji w sprawie inwentaryzacji użyczonych składników majątku
Obrony Cywilnej, będących własnością Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie, będących na wyposażeniu gminnego magazynu OC. Uzyskane
informację przekazano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
W zakresie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin: przygotowanie oraz
realizacja umów o przyznanie dotacji celowych na bieżące utrzymanie, rozliczenie
okresowych kart eksploatacji sprzętu pożarniczego, rozliczanie ekwiwalentu
pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych
członków OSP.
Przeprowadzenie odprawy organizacyjno – koordynacyjnej z Kierownictwem OSP
Gminy Wołomin na temat zasad współpracy na 2020 rok.
Rozeznanie rynku pod kątem realizacji WBO „Zakup samochodu dla OSP
Wołomin”.
Uczestnictwo w warsztatach „Bądź widoczny, bądź bezpieczny” w SP nr 3 w
Wołominie organizowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
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