WOŁOMIN, 9 WRZEŚNIA 2020 ROKU

WOU.0057.4.2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA WOŁOMINA
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
OD 28 LIPCA DO 9 WRZEŚNIA 2020 ROKU
1. Nastąpiła zmiana na stanowiskach dyrektorów:
 w I Liceum Ogólnokształcącym – Milczarek Krzysztof przeszedł na emeryturę,
pełniącą obowiązki dyrektora w roku szkolnym 2020/2021 została Jolanta Mosak;
 Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka – Maria Wypych zrezygnowała ze stanowiska
dyrektora – pełniącą obowiązki dyrektora w roku szkolnym 2020/2021 została
Małgorzata Wycech
Odbyło się 16 egzaminów dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji wykonywał bieżącą pracę. W czasie
między sesjami Wojewoda Mazowiecki przeprowadził kontrolę realizacji zadania
publicznego i przyznanej dotacji z rezerwy celowej państwa na prowadzenie i rozwój
infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. (oczekujemy na protokół)
Inwestycje drogowe realizowane przez Powiat Wołomiński i Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie na terenie Gminy Wołomin:
ZADANIA POWIATU na terenie gm. Wołomin
2020
1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr
634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w Gminie Poświętne
Powiat uzyskał dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania z Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości 80% kosztów.
Szacowana wartość robót z nadzorem w latach 2019 – 2021 - 18.038.990,00 zł .
 W 2020 roku Powiat planuje wydatkowanie w wysokości – 13.052.000,00 zł, z
czego dofinansowanie będzie stanowiło 10.441.600,0 zł. Pozostała kwota w
wysokości 2.610.400,00 zł finansowana będzie przez Powiat.
Powiat zwrócił się do Gminy o dofinansowanie zadania w 2020 r. w wysokości
783.120,00 zł.
 W 2021 roku zaplanowano wydatkowanie na poziomie – 4.986.993,00 zł, z czego
dofinansowanie będzie stanowiło 3.989.595,00 zł. Pozostała kwota w wysokości
2.610.400,00 zł finansowana będzie przez Powiat.
Powiat zwrócił się do Gminy o dofinansowanie zadania w 2021 r. w wysokości
299.210,00 zł.
Gmina w odpowiedzi przesłała do Starosty pismo z dn.05.05.2020 r., gdzie poinformowano
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o finansach Gminy i ograniczeniu w zakresie wprowadzenia nowych nieplanowanych
wydatków do budżetu Wołomina.
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku do ronda w Zagościńcu na
połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ulicy Boryny w Helenowie
Powiat uzyskał dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania z Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości 80% kosztów
Szacowana wartość robót z nadzorem w latach 2019 – 2021 - 12.101.121,00 zł .
 W 2020 roku planowane wydatkowanie na zadanie – 5.805.200,00 zł z czego
dofinansowanie będzie stanowiło 4.644.160,0 zł. Pozostała kwota w wysokości
1.161.040,00 zł finansowana będzie przez Powiat.
Powiat zwrócił się do Gminy o dofinansowanie zadania w 2020 r. wysokości
370.275,00 zł.
 W 2021 roku planowane wydatkowanie na zadanie – 5.929.871,00 zł z czego
dofinansowanie będzie stanowiło 4.743.898,00 zł. Pozostała kwota w wysokości
2.610.400,00 zł finansowana będzie przez powiat.
Powiat zwrócił się do Gminy o dofinansowanie zadania w 2021 r. wysokości
355.792,00 zł.
Gmina w odpowiedzi przesłała do Starosty pismo z dn.05.05.2020 r., gdzie
poinformowaliśmy o finansach Gminy oraz że proponujemy, jako wkład gminy potraktować
koszty związane z budową oświetlenia w tej drodze.
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Wołominie planowane jest przesunięcie środków na
zadanie związane z budową oświetlenia ulicznego ww. drodze powiatowej – wartość
350.000,0 zł
2019
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie od ul. Reja do
Niepodległości w Wołominie
Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do
skrzyżowania z ul. Reja w Wołominie, gm. Wołomin”
W 2019 roku Powiat zakończył roboty budowlane i otrzymał od Gminy Wołomin na ww.
zadanie dofinansowanie w wysokości 390.058,0 zł.
4.Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W na terenie Gminy Wołomin Turów –
Lesniakowizna - Majdan
(budowa kanalizacji deszczowej na odc. 2,6 km w ciągu drogi powiatowej wraz z
odtworzeniem jezdni
W 2019 roku Powiat zakończył roboty budowlane i otrzymał od Gminy Wołomin na ww.
zadanie dofinansowanie w wysokości w:
2018 – 100.000,00 zł
2019 – 2.435.703,61 zł.
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ZADANIA WOJEWÓDZTWA na terenie gm. Wołomin
1.Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze
krajowej S8
W dniu 11 maja 2020 roku w MZDW w Warszawie została podpisana umowa z Wykonawcą
robót. Wykonawca firma – COLAS Polska sp. z o.o. z woj. wielkopolskiego.
Wartość robót całej inwestycji – 18.814.608,05 zł brutto, w tym wartość budowy
oświetlenia – 134.565,92 zł brutto.
Zgodnie z umową termin wykonania robót 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, termin
uzyskania decyzji – pozwolenia na użytkowanie obiektu – 24 miesiące od dnia podpisania
umowy.
Wg informacji uzyskanych od Wykonawcy, rozpoczęcie robót planowane jest od budowy
ronda w rejonie skrzyżowania ulic Witosa i Boryny na terenie gminy Wołomin.
W dniu 09.03.2020 r. Gmina zawarła z MZDW umowę o współpracy przy budowie
oświetlenia ulicznego tej inwestycji, wg której Gmina sfinansuje budowę oświetlenia.
Wartość robót zgodnie z oferta Wykonawcy stanowi - Gmina zabezpieczyła w WPF na
2021 roku środki na ten cel w wysokości 150.500,0 zł.
2.Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ulicy 1 Maja z Al.
Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ulicy Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w
m. Duczki na terenie gm. Wołomin
informacje wg pisma MZDW z dn.12.02.20 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2024 zakłada
realizację inwestycji.
MZDW oczekuje na deklarację Gminy, co do zakresu i wartości kwotowej dot.
współfinansowania realizacji opracowania dokumentacji projektowej ew. inne czynności
dot. realizacji ww. zadania. MZDW planuje rozpocząć proces projektowy w 2021 roku.
3.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska na
wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka, Kobyłka, Wołomin
MZDW zleciło opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
firmie ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. Prowadzone są końcowe uzgodnienia projektowe z
gestorami sieci wod-kan na terenie gmin Zielonka, Kobyłka i Wołomin.
4.Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 634 i 635 na terenie miasta
Wołomin, tj. ul. Szosa Jadowska z Al. Niepodległości
MZDW zleciło opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
firmie VIVALO Sp, z o.o. w grudniu 2019 r. Prowadzone są prace projektowe.
Przewidywany (przez MZDW) termin wykonania zadania – II kw. 2020 r.
5.Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do
km 11+486 na terenie miasta Wołomin
MZDW zleciło opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
firmie TRAKT Krzysztof Karabin.
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Inwestycja realizowana przez Gminę Wołomin w drodze wojewódzkiej nr 634 na
podstawie Porozumienia z dnia 16.03.2018 r. w sprawie przekazania Burmistrzowi
Wołomina zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km
35+713 do km ok. 38+648 w Gminie Wołomin:
6. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ciągu
pieszo – jezdnego wraz z oświetleniem przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od
km ok. 35+713 do km ok. 38+648 w miejscowości Duczki i Stare Grabie w gminie
Wołomin, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji pozwolenia
wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie
gminy Wołomin w ramach ZIT WOF”.
Prace projektowe zakończone. Trwają uzgodnienia branżowe oraz postępowania
administracyjne, takie jak: wydanie odstępstwa od warunków technicznych, wydania
decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Po uzyskaniu ww. decyzji Wykonawca projektu (w
Imieniu Burmistrza) wystąpi z wnioskiem do Wojewody o wydanie decyzji ZRID. Termin
wykonania zamówienia do 30.10.2020 r.
ZARZĄDZANIE FINANSAMI GMINY
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
W ramach realizowanych zadań przeprowadzano czynności związane z kontrolą wstępną
zadań planowanych do realizacji z budżetu gminy (dysponent środków) lub planu
finansowego Urzędu Miejskiego, w tym ocenę 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:
 6 projektów 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,
 Sporządzono 2 projekty projekt Uchwał Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034,
 Sporządzono 2 projekty Uchwał Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie uchwały
budżetowej gminy Wołomin na rok 2020.
 Sporządzono miesięczne sprawozdanie Gminy Wołomin Rb-27S z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego i Rb-28S z wykonania planu
wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2020 roku.
 Sporządzono 8 sprawozdań zbiorczych za II kwartał 2019 roku:
 z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
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 z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
 z wykonania planu dochodów związanych z realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 z wykonania planu wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami,
 o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
 o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
 z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych (rachunek dochodów własnych),
 o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
WYDZIAŁ OPŁAT I PODATKOW LOKALNYCH
Praca wydziału w tym okresie to prace bieżące, zwłaszcza: prace związane z ujawnieniem w
ewidencji podatkowej zmian własności – zmiany użytkowanie wieczystego na własność;
- przygotowaniem i wysyłka upomnień płatniczych; analiza i ewidencjonowanie deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczonej na podstawie
zużycia wody; przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie.
STATYSTKI WYDZIAŁU OPŁAT I PODATKÓW LOKALNYCH
EWIDENCJA PODATKÓW I OPŁAT
wydane decyzje - osoby fizyczne
305
informacje podatkowe przyjęte od podatników - osoby fizyczne
305
deklaracje podatkowe - osoby prawne
32
deklaracje dot. podatku od środków transportowych
29
zawiadomienia o zmianach w Ewidencji Gruntów i Budynków
327
pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie
budynków i budowli
2
zawiadomienia o zarejestrowaniu bądź wyrejestrowaniu pojazdów
objętych podatkiem od środków transportowych
74
wezwania do złożenia wyjaśnień, informacji bądź deklaracji
254
odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych, korespondencja
22
zaświadczenia dot. przedmiotu opodatkowania (np. powierzchni
gospodarstwa)
5
EWIDENCJA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
przyjętych deklaracji
419
w tym deklaracje składanie po raz pierwszy
45
wezwania do złożenia wyjaśnień
6
adresy skierowane do kontroli przez Straż Miejską
1
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KSIĘGOWOŚĆ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
postanowienia o zarachowaniu wpłat na poczet zaległości bądź
rozksięgowaniu wpłat częściowych
decyzje określające nadpłatę
zaświadczenia o niezaleganiu bądź potwierdzające wysokość
zaległości
wpłaty -podatki i opłaty(bank)
wpłaty -podatki i opłaty (kasa + bezgotówkowe)
wpłaty -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bank)
wpłaty -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kasa +
bezgotówkowe)
WINDYKACJA
upomnienia
korespondencja do komorników sądowych i urzędów skarbowych
decyzje oraz postępowania dot. ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych w toku
postanowienia i wezwania w postępowaniu o udzielenie ulgi
wpis zaległości na hipotekę
zaświadczenia w ramach pomocy de minimis
INNE
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego w rolnictwie

172
35
12
1530
786
8494
864
1337
58
38
60
0
15

16

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ BURMISTRZA WOŁOMINA, WYDZIAŁY
MERYTORYCZNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
1) ZARZĄDZENIA:
OD 1 STYCZNIA 2020 R. WYDANO 222 ZARZĄDZENIA.
2) Wydział Organizacji Urzędu:
 Od 1 stycznia 2020 r. wpłynęły 132 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
 Od 02.01.2020 roku do Biura Obsługi Mieszkańców - Kancelaria Ogólna wpłynęło
ponad 26576 pism;
 Z UWAGI NA WPROWADZONY STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
INTERESANCI NIE BYLI PRZYJMOWANI.
 OD STYCZNIA 2020 R. WPŁYNĘŁO 37 WNIOSKÓW O OBJĘCIE
PRZEDSIĘWZIĘCIA PATRONATEM BURMISTRZA WOŁOMINA.
 WPŁYNĘŁO OGÓŁEM 18 WNIOSKÓW, ZAPYTAŃ I INTERPELACJI
6
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ZAPYTANIA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE;
3) Wydarzenia, spotkania
01.08.2020
 76. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego
07.08.2020
 wieszanie flag w Sołectwie Lipinki z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
11.08.2020
 spotkanie z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej;
 nadanie imienia Rondu
13.08.2020
 100. rocznica Bitwy Warszawskiej - złożenie wieńca pod pomnikiem Obrońców
Ojczyzny – zaprasza Dyr Biblioteki Powiatowej Joanna Hołubicka
 Koncert inaugurujący obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w
Gminie Wołomin.
 Koncert w „W duchu Niepodległej”
14.08.2020
 polowa msza święta przy Krzyżu upamiętniającym miejsce śmierci księdza Ignacego
Skorupki
 Uroczystości przy Samorządowej Instytucji Kultury - "Kapelani wojskowi wczoraj i
dziś" - wystąpienie na temat posługi kapłana na polu walki w nawiązaniu do postaci
ks. Ignacego Skorupki, prezentacja książki wydanej na 100 rocznicę Bitwy
Warszawskiej, "Ballada Ossowska" - wykonanie utworu, spotkanie przy tablicach
upamiętniających pomoc narodów w 1920 roku
 odsłonięcie popiersia śp. Sławomira Skrzypka Prezesa NBP pod tablicą ofiar zbrodni
katyńskich
 Uroczysty Apel poległych i złożenie kwiatów przy krzyżu ks. I. Skorupki
15.08.2020
 odsłonięcie głazu upamiętniającego bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920r. oraz
nadanie drodze ekspresowej S8 nazwy „Trasa Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920r.
 Obchody 100.rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 Jubileuszowy Piknik Historyczny przy Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie
oraz piknik wojskowy
16.08.2020
 Msza św. i uroczystość poświęcenia figury Matki Bożej Łaskawej (Sanktuarium
Świętego Jana Pawła II w Radzyminie)
 koncert w ramach cyklu koncertów letnich „Muzyczny hołd Bohaterom Ziemi
7
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Wołomińskiej w 100-lecie Bitwy Warszawskiej” (Tarasy przy Muzeum
Nałkowskich)
 Uroczystości 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim
18.08.2020
 Podpisanie umowy na modernizację boiska Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu
21.08.2020
 Odbiór robót Przedszkole BAJKA
24.08.2020
 odbiór robót SP Zagościniec
 wizyta u 100- latka
28.08.2020
 Uroczyste otwarcie przedszkola nr 6 przy ul. Kościelnej
29.08.2020
 Młodzieżowy Turniej Siatkarski o puchar Starosty z okazji 100 rocznicy Bitwy
Warszawskiej – hala Huraganu
01.09.2020
 Obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej;
 Uroczystość otwarcia nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Zagościńcu;
 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego – I LO PUL w Wołominie;
 Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych gminy Wołomin;
02.09.2020
 podpisanie umowy na dofinansowanie obioru azbestu WFOSiGW
 odbiór oświetlenia Czarna ul. Mostowa
03.09.2020
 odbiór parkingu ul. Przytorowa w Duczkach
04.09.2020
 Spotkanie autorskie Marcin Meller
05.09.2020
 XVI Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych pod Patronatem Burmistrz Wołomina
06.09.2020
 Streetball 3×3 Open by Powergym. Konkurs trójek pod Patronatem Burmistrz
8
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Wołomina
4) ZADANIA INWESTYCYJNE:
Zadania inwestycyjne:
1. Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii
kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na
odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego –
rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na budowę ciągu
pieszo – rowerowego, termin zakończenia robót – 30.04.2021 r.
2. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu – zlecono wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy placu zabaw, termin realizacji
dokumentacji – 22.07.2020 r., zgłoszono roboty niewymagające pozwolenia na
budowę do Wydziału Budownictwa w Starostwie.
3. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej - zlecono wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy placu zabaw, termin realizacji
dokumentacji – 22.07.2020 r.
4. Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu - wykonano dokumentację
projektowo – kosztorysową budowy placu zabaw, zgłoszono roboty niewymagające
pozwolenia na budowę do Wydziału Budownictwa w Starostwie.
5. Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego
oświetlenia w ul. Mostowej - zgłoszono roboty niewymagające pozwolenia na
budowę do Wydziału Budownictwa w Starostwie.
6. Budowa oświetlenia w ul. 100 lecia w miejscowościach Zagościniec, Helenów zgłoszono roboty niewymagające pozwolenia na budowę do Wydziału Budownictwa
w Starostwie, przygotowano postępowanie przetargowe na budowę oświetlenia.
7. Zielona Ostoja – Hufiec ZHP Wołominie - wykonano dokumentację projektowo –
kosztorysową dot. zagospodarowania terenu wokół Hufca ZHP, uzyskano decyzję na
wycinkę.
8. Nowy plac zabaw przy wołomińskiej pływalni - wykonano dokumentację
projektowo – kosztorysową budowy placu zabaw, zgłoszono roboty niewymagające
pozwolenia na budowę do Wydziału Budownictwa w Starostwie.
Kontynuacja prac projektowych:
 Przebudowa ul. Andersa w Wołominie – zakończono prace projektowe, 27.05.2020
r. uzyskano decyzję ZRID.
 Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie – 06.05.2020 r. rozwiązano umowę z
Projektantem.
 Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach – 07.05.2020 r. uzyskano
decyzję ZRID, termin przekazania dokumentacji przez Projektanta – 30.06.2020 r.
 Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu – 28.05.2020 r. uzyskano decyzję ZRID,
termin przekazania dokumentacji przez Projektanta – 30.06.2020 r.
9

WOŁOMIN, 9 WRZEŚNIA 2020 ROKU

WOU.0057.4.2020

 Budowa ul. Kochanowskiego – zakończono prace projektowe, 22.01.2020 r.
uzyskano decyzję ZRID.
 Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul.
Wileńskiej 23 – w dniu 11.02.2020 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę
Trwają prace projektowe, termin zakończenia:
 Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie – 30.11.2020 r.
 Budowa ul. Kleeberga wraz z ul. Bohatyrowicza – 30.09.2020 r.
 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej
w Zagościńcu – 30.10.2020 r
 Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul.
Wołomińskiej – 30.11.2020 r.
 Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) – 30.11.2020 r.
 Budowa ul. Nagórnej w Wołominie – 30.11.2020 r.
 Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach – 30.11.2020 r.
 Budowa ul. Polskiej – 30.09.2020 r.
 Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową – 30.11.2020 r.
 Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego – 30.10.2020 r,
Kontynuacja robót budowlanych:
1. Budowa ul. Długiej w Duczkach – zakończono roboty budowlane drogowe i
odebrano 02.04.2020 r.
2. Budowa ul. Kurkowej w Wołominie – 23.04.2020 r. odebrano roboty budowlane,
rozliczono zadanie.
3. Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej
w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego 30.04.2020 r. odebrano roboty budowlane, rozliczono zadanie.
4. Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w
Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach –
22.05.2020 r. odebrano roboty w ul. Przytorowej w Duczkach, 03.04.2020 r.
podpisano umowę na budowę parkingu P+R przy ul. Przytorowej w Duczkach,
termin wykonania – 31.07.2020 r. Budowa centrum przesiadkowego w ul. Żelaznej –
dokonano zgłoszenia wykonania robót do Wojewody Mazowieckiego.
5. Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego
w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie w
celu nadania nowych funkcji gospodarczych – uzyskiwana jest decyzja ustalająca
plan remediacji bądź decyzja o zwolnieniu z remediacji, terenu po oczyszczalni
ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i Legionów w Wołominie.
6. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakończono roboty budowlane,
7. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie – zakończono
roboty budowlane,
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6)

PLANOWANIE ROZWOJU I REWITALIZACJA

Zadanie
Plan Adaptacji do Zmian
Klimatu

Postęp w pracach
Aktualnie trwają analizy hydrologiczne oraz analizy dotyczące
wyznaczenia topoklimatów w mieście/gminie. Mamy już
wstępną ocenę wrażliwości i zdolności adaptacyjnej miasta na
zjawiska związane ze zmianami klimatu, które dotyczą gminy.

Dostępność plus

Miały miejsce spotkania zespołu zadaniowego:
12 i 26 sierpnia 2020 r. Dostaliśmy wypełnione ankiety
diagnozujące problemy, materiał jest w trakcie opracowania.
Przygotowano OPZ na wykonanie zintegrowanych stron
internetowych dla szkół i przedszkoli.

Plan zaopatrzenia w
ciepło, energię
elektryczną i paliwa
gazowe
Remont dla Seniora

Trwają prace nad aktualizacją „Założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Wołomin na lata 2012-2027 ”.

Komitet BW 1920

Fundusze Norweskie
Rewitalizacja

Do tej pory zrealizowano 92 zgłoszeń w ramach projektu
Remont dla seniora.
- koordynujemy przepływ informacji dotyczących obchodów
100-lecie BW organizowanych przez członków komitetu.
- w związku z obchodami zwróciliśmy się do IPN-u z prośbą o
należyte zadbanie o przestrzeń zabytkową przy Ossowskiej
kaplicy.
- w ramach przygotowywanego przez WPŚ wniosku zawarliśmy
porozumienie z partnerem zagranicznym NORSKOG Norweska
Grupa Leśna
- w 2020 roku WPR wydało 401 zaświadczeń dot. tego, czy
nieruchomość jest położona na terenie rewitalizacji;
- we współpracy z wydziałem Urbanistyki szukamy
wykonawcy, który kompleksowo opracuje Miejscowy Plan
Rewitalizacji,

Polityka senioralna

4 września odbyła się sesja Wołomińskiej Rady Seniorów,
podczas której podjęto decyzje o pracy RS w czasie pandemii

Program Ławka

Zakończyliśmy montaż ławek w ramach programu, we
współpracy z mieszkańcami przeprowadzamy modyfikacje
lokalizacji.
MRM uczestniczyła w organizacji turnieju koszykówki, który
odbył się 6 września.

Młodzieżowa Rada
Miasta

11

WOŁOMIN, 9 WRZEŚNIA 2020 ROKU

WOU.0057.4.2020

Uchwała krajobrazowa
Pozostałe zadania

Wydział Urbanistyki przygotował OPZ dotyczącą sporządzenia
uchwały krajobrazowej, ustalamy harmonogram działań i
szukamy wykonawcy
Trwa bieżąca obsługa Fanpage oraz strony www Rady
Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz strony wolomin.org.

6A) WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Od dnia 08.08.2018 r. do dnia 07.09.2020 r., Wydział wydał łącznie 8 615 biletów
metropolitalnych, w tym:
a) 2 464 – Wołomińskich Kart Mieszkańca (od dnia 01.04.2019 r. do dnia 07.09.2020
r.),
b) 312 – Wołomińskich Kart Mieszkańca Senior (od dnia 01.04.2019 r. do dnia
07.09.2020 r.).
1. W dniu 24.07.2020 r. Gmina Wołomin zawarła Umowę na wykonanie usługi audytu
efektywności energii oświetlenia drogowego na terenie gminy Wołomin, łącznie dla 6 589
sztuk punktów świetlnych. Umowa została zawarta na okres 90 dni od daty zawarcia
Umowy. Wykonawca: GISMAX Andrzej Jurek, z siedzibą w Brwinowie przy ul. Leśnej
25B, 05-840 Brwinów.
2. W dniu 28.07.2020 r. dokonano odbioru prac związanych z przebudową oświetlenia
skweru znajdującego się przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej z ul. Sikorskiego w Wołominie.
Opis przedmiotu zamówienia: zamontowanie 3 słupów aluminiowych o wysokości 3,5 m, 3
opraw LED o mocy 36W, zamontowanie kabla zasilającego, demontaż 6 opraw gruntowych
z okablowaniem. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Energetycznych ELBIS
Leszek Pokrywko, ul. Poligonowa 41, Leśniakowizna, 05-200 Wołomin.
3. W dniu 19.08.2020 r. dokonano odebrania prac związanych z częściową wymianą opraw
oświetlenia i doświetlenia ulicznego na oprawy LED w ramach wyodrębnionych środków
na sołectwa w roku 2020, w tym: uzupełnienie 1 szt. lampy oświetlenia ulicznego w ul.
Racławickiej w Majdanie, wymianę oświetlenia na ulicy Głównej w Starych Grabiach (11
sztuk - od miejscowości Nadbiel w kierunku ul. Szosa Jadowska), wymianę opraw
oświetleniowych na oprawy LED na terenie miejscowości Stare Lipiny (wymiana 8 sztuk
opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED na Al. Niepodległości - odcinek od ul. 1 Maja
do ul. Radosnej, 2 sztuk opraw na ul. Radosnej, 2 sztuk opraw na ul. Dworskiej - na
wysokości nr 7 i 9, a także 4 sztuk opraw na ul. Kwitnącej), zakup oraz instalację oświetleń
ulicznych typu LED w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie (15 sztuk - od nr
12 w dalszym kierunku miejscowości Nowe Grabie), poprawę bezpieczeństwa na
przejściach dla pieszych na ulicy Boryny w Helenowie – wymianę oświetlenia na LED oraz
oznakowanie (6 sztuk). Wykonawca: ELVOT Bogdan Uziębło ENERGETYKA I
OŚWIETLENIE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Szkalrniowej 5D, 05-077 Warszawa –
Wesoła.
4. W dniu 27.08.2020 r. dokonano odebrania prac związanych z zakupem i montażem
inteligentnego przejścia dla pieszych w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w
12
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roku 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji
kosztorysowej (w tym kosztorysu powykonawczego), zainstalowanie 2 sztuk opraw LED
doświetlających przejścia dla pieszych i miejsca oczekiwania o mocy umownej 70W,
zainstalowanie wysięgnika na słupie stalowym na podstawie żelbetowej z podłączeniem
zasilania. Lokalizacja: Sołectwo Zagościniec, ul. 100-lecia (przy Rondzie od strony
miejscowości Helenów). Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Energetycznych
ELBIS Leszek Pokrywko, ul. Poligonowa 41, Leśniakowizna, 05-200 Wołomin.
5. W dniu 28.08.2020 r. Gmina Wołomin zawarła Umowę na wykonanie usługi
modernizacji przejść dla pieszych na ulicy Wiosennej w Lipinkach przy skrzyżowaniu z
drogami gminnymi ul. Piaskową i ul. Słoneczną oraz na skrzyżowaniu ulicy Lipińskiej (DP
4361W) i ulicy Prądzyńskiego w Wołominie, w ramach realizacji zadania pt.
„Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych”. W zakres ww.
przedmiotu Umowy wchodzi: wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej (projektu
czasowej organizacji ruchu, projektu wykonawczego – elektrycznego), zamontowanie
opraw doświetlających przejście dla pieszych (z wysięgnikiem na słupie stalowym na
podstawie żelbetowej z podłączeniem zasilania) oraz oznakowań poziomych
grubowarstwowych chemoutwardzalnych (oznakowanie P-10 barwy białej). Termin
wykonania prac – 30 dni od daty podpisania Umowy. Wykonawca: Przedsiębiorstwo
Usługowo – Produkcyjne EUROASFALT Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie przy ul. Smętki
15/11, 10 – 077 Olsztyn.
6. W dniu 02.09.2020 r. dokonano odebrania prac związanych z: uzupełnieniem oświetlenia
drogowego i 2 opraw WLS 70W na ul. Chmielnej w Zagościńcu, wymianą słupa S-95 i 2
opraw WLS 150W na ul. Geodetów w Wołominie, wymianą 1 oprawy WLS 70W na
ul. Prądzyńskiego w Wołominie, wymianą 2 opraw LED 70W na ul. Racławickiej w
Majdanie, wymianą 2 opraw LED 70W w Nowym Grabiu, a także odbudową napowietrznej
linii oświetlenia drogowego na ul. Tramwajowej w Zagościńcu. Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Energetycznych ELBIS Leszek Pokrywko, ul. Poligonowa
41, Leśniakowizna, 05-200 Wołomin.
7. Konserwacja rowów: ul: Główna – Stare Grabie, ul: Rozwadowskiego – Ossów, Rów
Nowe Grabie, ul. Poznańska, ul: Polska, ul: Słoneczna, ul: Klonowa i ul: Graniczna w
Lipinkach, ul: Podmiejska w Zagościńcu, ul: Racławicka w Majdanie.
8. Przegląd gwarancyjny Parku im. Zofii i Wacława Nałkowskich dotyczący instalacji
elektrycznej i systemu nawadniającego.
9. Udział w przygotowaniu uroczystości rocznicy Powstania Warszawskiego (przycięcie
krzewów, wykorowanie skupin krzewów).
10. Założenie rabaty różanej przy ul: Sienkiewicza/Asnyka.
11. Udział w przygotowaniu uroczystości 100 - lecia Bitwy Warszawskiej (zamiatanie ulic,
przygotowanie ul. Grabicznej, koszenie powierzchni pod piknik oraz msze polowe,
ustawienie nowej pamiątkowej tablicy informacyjnej oraz nowej rabaty żwirowej,
pielęgnacja drzew przy drodze do krzyża, zabezpieczenie odbioru odpadów).
12. Udział w przygotowaniu uroczystości rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
(sprzątanie i dekorowanie pomników obsadzenie donic wrzosami).
13. Zamiatanie mechaniczne ulic.
13
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14. Podlewanie drzew i krzewów.
15. Prace pielęgnacyjne gwarancyjne w parku Nałkowskich (koszenie, cięcia krzewów i
bylin, pielenie).
16. Koszenie placów zabaw. Pielęgnacja roślin sezonowych. Bieżąca pielęgnacja drzew i
krzewów. Wycinka drzew zgodnie z otrzymanymi decyzjami.Usuwanie zagrożeń po
wichurach (wycinka złomów i wykrotów oraz zagrażających/naderwanych konarów z drzew
miejskich).
 Współpraca stała z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
związana z dezynfekcją (COVID-19) miasta i gminy Wołomin - dwa dni w tygodniu
- środa i piątek m.in. w miarę potrzeb urządzeń zabawowych na placach zabaw.
 Prace porządkowe związane z uroczystościami rocznicowymi:
1) Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 - na Ossowie (m.in. pomniki ks.
Skorupki, droga i tern wokół krzyża, tablice przy OSP, ulica Grabiczna, grób
bolszewików, terenu dawnego sklepu GS) oraz w Wołominie (pomniki: skwer
Piłsudskiego, wykoszenie i sprzątniecie skweru przy ul.Reja – otwarcie nowego ronda
Bitwy Warszawskiej 1920- dyżur grupy sprzątającej w trakcie obchodów;
2) Obchody 81 rocznicy wybuchu II Wojny światowej – m.in. wyczyszczenie placu 3
Maja, grobów na cmentarzu wołomińskim: żołnierzy Ak, „Jerzyków”, nieznanego
żołnierza, Oleńki Kłos ,pomników w Wołominie.
 Kontynuowanie usuwania z terenów miasta pojemników na mieszankę piaskowo
solną- głównie z centrum miasta.
 Wykaszanie (wraz z wywozem do utylizacji) traw wzdłuż chodników i poboczy
dróg
gminnych
oraz
terenów
zielonych
m.in.
w
Mostówka,
(Majdańska) ,Zagościniec (AK) , Duczki (Cuchowiec) Lipinki (wg ustaleń z
Sołtysem), Cięciwa (Wyszyńskiego).
 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej i niskiej - cięcia drzew
miejskich i krzewów oraz na terenie sołectw, odchwaszczanie chodników.
 Współpraca z SM w zakresie usuwania dzikich wysypisk śmieci/odpadów oraz
poprawy oznakowania ruchu drogowego (uzupełnienia, uszkodzenia, dewastacje,
wycinka roślinności zasłaniających znaki).
 Bieżące sprzątanie miasta (ulice,chodniki, place , przejścia dla pieszych – tunele,
windy, place zabaw) w tym dyżury sobota-niedziela.
 Bieżące (według kolejności zgłoszeń) uzupełnianie ubytków w nawierzchni
asfaltowej ulic gminnych oraz w drogach gruntowych.
 Wyrównanie i utwardzenie dróg - wykonanie dojazdu (wykoszenie + żużel +
wałowanie ) na prośbę PWiK, do przepompowni ul Słowicza/Przepiórcza,
utwardzenie (gruz + destrukt + wałowanie) odcinka drogi ul. Oleńki.
 Zabranie lub przestawienie koszy, wg listy po wizji lokalnej dotyczącej potrzeby
zmiany lokalizacji koszy na śmieci na terenie miasta Wołomin.
 Usuwanie skutków po burzy i silnych podmuchach wiatru polegające na usuwaniu
zagrożenia powodowanego przez nadłamane konary - wywóz złamanych konarów
i gałęzi powalonych na drogi i place miejskie.
14
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 Realizacja zadań w ramach wykonania funduszy sołeckich:
a) remont wiat w Majdanie,
b) wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Leśniakowiźnie,
c) wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Cięciwie,
d) zakup flag, uchwytów i drzewcy dla sołectwa Lipinki.
 Wykonanie remontu wiat przystankowych w Duczkach.
 Zlecenie, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic (Miejski System Informacji) w
ramach zawartej umowy - wykonano 21 sztuk tablic dwustronnych z nazwami ulic,
6 sztuk tablic jednostronnych z nazwami ulic, wykonano oznakowanie
ronda oraz jednego skweru. Przeprowadzono, objazd gminy po kątem oceny stanu
tablic i przygotowania kolejnego zlecenia do umowy.
 Kontrola placów zabaw i zlecenie do naprawy zaobserwowanych uszkodzeń.
 Wykonano remont pięciu masztów.
 Zlecono czyszczenie pomników granitowych za pomocą specjalistycznego sprzętu
wysokociśnieniowego, następnie wykonano impregnację (Pomnik Jana Pawła na
Placu 3-go Maja i Zofii Nałkowskiej u zbiegu ul. Legionów i Kościelnej).
 Flagowanie na 15.08.2020 r. i 01.09.2020 r.
 Ilość wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego - 139 szt.
 Zebrane padłe zwierzęta z terenu gminy Wołomin - 20 szt.
 Sterylizacja i kastracja zwierząt z terenu gminy Wołomin - 144 szt.
 Czipowanie zwierząt - 16 szt.
 Wydana karma dla kotów wolnożyjących - 848 kg (2 miesiące).
 Zapewnienie opieki całodobowej dla zwierząt - 27 szt.
 Zawarcie umowy na bieżącą konserwację dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i
dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin oraz dostawę kruszywa w miejsce
wbudowania - zamówienie uzupełniające.
 Zawarcie umowy z firmą AGBUD GROUP spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa na remont cząstkowy chodników na
terenie miasta i gminy Wołomin w tym realizacja Funduszu Sołeckiego
Duczki ,,Utwardzenie pobocza przy ulicy Długiej w Duczkach na odcinku od ulicy
Szkolnej do Bramy Przedszkola''.
 Zawarcie umowy z firmą ,,Arkadiusz Ludwiniak ALMAX'' na bieżącą konserwację
oznakowania drogowego pionowego i poziomego na drogach gminnych w 2020 r.
 Wyłonienie Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, a także podpisanie Umowy
na „Poprawę przejezdności ulicy Akacjowej i Dzielnej w Wołominie oraz ulicy
Klonowej w Lipinkach na odc. Słoneczna - tory PKP''.
7) ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
ODPADAMI.
Gospodarka odpadami:
1. na bieżąco informowano telefonicznie i osobiście mieszkańców Gminy Wołomin
w zakresie odbioru odpadów komunalnych, możliwości skorzystania z odbioru
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

odpadów azbestowych finansowanego przez gminę Wołomin,
na bieżąco przyjmowano od mieszkańców i przekazywano do MZO zgłoszenia
dotyczące nieprawidłowości w odbieraniu odpadów komunalnych,
przyjęto 23 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,
wybrano wykonawcę i podpisano umowę z firmą na odbiór, transport i utylizację
wyrobów azbestowych od osób fizycznych z terenu gminy Wołomin,
podpisano umowę na dotację w wysokości 28 958,72zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację zadania polegającego na usunięciu
103,424 ton wyrobów azbestowych z terenu gminy Wołomin,
wezwano do okazania umów na odbiór odpadów komunalnych u 56 podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą.

Drzewa i krzewy:
1. wpłynęło 19 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów,
2. wpłynęło 5 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,
3. w ramach prowadzonych spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na usunięcie
drzew z terenu prywatnych nieruchomości dokonano 41 oględzin
w terenie, podczas których sporządzono 41 protokołów,
4. wydano 7 decyzji dotyczących zezwolenia na usunięcie drzew.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Inne:
po wezwaniu do uzupełnienia dokumentacji wszczęto postępowanie oraz rozesłano
dokumentację do organów opiniujących
w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji
ujęcia wód podziemnych o możliwości poboru wody przekraczającej 10,0 m3/h dla
projektowanej stacji uzdatniania wody „Wołomin Północ”,
z wniosku Starosty Wołomińskiego przygotowanie pozytywnych opinii dla projektu
robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich
oraz hydrogeologicznych dla stacji paliw,
przygotowanie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
obecnie prowadzonych jest 9 postępowań w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach,
przygotowanie przetargu w związku z przyznaną dotacją w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 na Inwentaryzację
źródeł ciepła na terenie Gminy Wołomin,
przygotowanie projektu uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wołomin”,
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7. przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych w związku z aktualizacją i przyjęciem do realizacji „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Wołomin”
8. obsługa mieszkańców w zakresie udzielania informacji o dofinansowaniu wymiany
źródeł ciepła-dotacje,
9. przyjęcie i sprawdzenie pod względem merytorycznym 22 wniosków o wypłatę
dotacji na wymiany źródeł ciepła,
10. podpisanie 6 umów o dofinansowanie na wymiany źródła ciepła – pieca z osobami
z rezerwy,
11. przyjęcie i sprawdzenie pod względem merytorycznym 29 wniosków o wypłatę
dotacji na wymianę źródła ciepła-pieca,
12. opracowanie i przekazanie do Wydziału Finansów i Budżetu Gminy Wołomin – 14
wniosków (kompletnych-po oględzinach) na wypłatę dotacji,
13. przygotowanie i wysłanie do Marszałka Województwa Mazowieckiego
postanowienia w sprawie PWiK Wołomin – pozytywna opinia dla projektu robót
geologicznych.
8) WYDZIAŁ URBANISTYKI
1. Odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu wraz z dyskusjami publicznymi i
zbieraniem uwag:
1) proj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin etap I (dyskusja w dniu 7 września 2020 r)
2) proj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów
miejscowych – część B (dyskusja w dniu 31 sierpnia 2020 r)
3) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wołomin (dyskusja w dniu 31 sierpnia 2020 r).
Zbieranie uwag do ww. trwa do 30 września 2020 r.
2. Wojewódzki Konserwator Zabytków ostatecznie uzgodnił Gminną Ewidencję Zabytków
(pismo z dnia 01.09.202r., wpływ do UM 08.09.2020r.).
Ponadto Wydział Urbanistyki prowadził postępowania w sprawie decyzji urbanistycznych
(wydano 5 szt. decyzji celu publicznego i 30 szt. decyzji o warunkach zabudowy), wydał 2
postanowienia oraz wypisy z miejscowych planów / studium (33 szt), informacje o
przeznaczeniu gruntów (73 szt.), opiniował projekty podziałów (7 szt), odpowiedział w
sprawach innych (12 szt).
9) ZEC Sp. z o.o. w Wołominie
 Ciepłownia dostarcza energię tylko do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
 Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem remontowo-inwestycyjnym na rok
2020,
 Dobiega końca budowa odpylacza workowego spalin kotła WR-25/M nr 1,
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 W sierpniu w związku z wymianą licznika głównego i czyszczeniem komina
Ciepłownia została wyłączona na jeden dzień, prace przebiegały sprawnie.
Przerwa technologiczna została zakończona przed planowanym terminem.,
 Na początku września planowana jest dostawa miału węglowego,
 Systematycznie monitorowana jest sytuacja na rynku uprawnień do emisji
dwutlenku węgla. Zakup jest prowadzony zgodnie z przyjętą strategią.,
 Czyszczenie części ciśnieniowej po stronie ogniowej kotłów WR-25 nr 1 i 2,
 Trwa legalizacja liczników ciepła oraz wodomierzy,
 Wykonano przyłącze do budynki Wileńska 19,
 Wykonywane są przeglądy węzłów przygotowując się do sezonu grzewczego,
 Wybudowano przyłącza ciepłownicze do budynków przy ul. Teligi (2 zadania,
Teligi Etap IV, Teligi/róg Kościelna), aktualnie trwają czynności odbiorowe,
 Rozpoczęto budowę przyłączy do budynków przy ul. Katowickiej, Toruńskiej oraz
Sikorskiego 4, aktualnie trwają prace budowlano-montażowe,
 Wykonano przebudowę przyłącza do budynku przy ulicy Sasina 7, wspawano
zawory odcinające,
 Zakończono budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wileńskiej 19,
 Przygotowano niezbędne dane do wniosku o dofinansowanie inwestycji
dotyczących przyłączenia budynków przy ulicy Ogrodowej 1 i Kościelnej 34 do
miejskiego systemu ciepłowniczego,
 Trwa proces wprowadzania nowych umów kompleksowych.
10) MZO SP. Z O.O. W WOŁOMINIE
W wyżej wymienionym okresie podpisano następujące umowy w wyniku przetargu
nieograniczonego na:
 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w kodzie 19 12 11.
 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz
segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, z punktów selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-ów) oraz przeterminowanych i zbędnych
leków z aptek położonych na terenie gminy Wołomin.
Ponadto podpisano następujące umowy:
 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 06.
11) PWIK SP. Z O.O.
Trwają prace wykonawcze przy:
1. Budowie odgałęzień od sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.
Kasprzykiewicza w miejscowości Leśniakowizna i ul. Matarewicza w m. Ossów w
gm. Wołomin.
2. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wołomin/Czarna w
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ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach.
3. Obudowie studni nr 7, budowie przewodu tłocznego wodociągowego na dz.
3,2/3,11/1, 12/3,14/4 oraz przebudowie polegającej na wymianie przewodu tłocznego
wodociągowego na dz. 3/11/1.
4. Budowie żelbetowego zbiornika retencyjnego wody czystej V=2x200m 3 na terenie
Stacji Uzdatniania Wody SUW Stare Grabie
Podpisano umowę na:
1.
Przebudowę instalacji recyrkulacji osadu grzewczego dla komory fermentacyjnej,
oraz przebudowy instalacji biogazowej na terenie oczyszczalni ścieków KRYM.
Zadanie nr 1 – Przebudowa instalacji recyrkulacji osadu grzewczego dla komory
fermentacyjnej, przebudowa instalacji biogazowej na terenie oczyszczalni ścieków
KRYM.
Zadanie nr 2 - Zmiana instalacji biogazowej w zakresie zasilania pochodni oraz
przebudowa instalacji biogazowej w celu zapewnienia odwodnienia instalacji”
Pracownicy GEW (Grupa eksploatacji sieci wodociągowej) prowadzili prace przy:
 budowie odgałęzień wodociągowych – 2 szt.;
 budowie przyłączy wodociągowych – 4szt.;
 usuwaniu awarii wodociągowych – 5 szt.
 Ponadto pracownicy GEW usuwali drobne awarie na przyłączach
wodociągowych, wymieniali niesprawne hydranty i zasuwy na sieci
wodociągowej, wymieniali wodomierze, płukali sieć wodociągową, wykonywali
badania wydajności hydrantów, 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 13 szt. oraz odgałęzienia
kanalizacyjne w ilości 3 szt. w gminie Wołomin,
 dokonali kontroli uzbrojenia w Wołominie na ul. Dzielnej i ul. Kościelnej oraz w
Zagościńcu na ul. 100-Lecia (na drogach które były asfaltowane).
 usuwali awarie na sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 wykonali monitoring kamerą inspekcyjną sieci k-s w Wołominie w ul.
Kochanowskiego i w ul. Dzielnej przyłączy i odgałęzień.
 wykonywali przeglądy i konserwacje przepompowni ścieków na terenie gminy
Wołomin .
realizowali program „Buduj z PWiK”.
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU
SIK OSSÓW
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 Do połowy sierpnia w Samorządowej Instytucji Kultury trwały przygotowania
dotyczące obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
 30 lipca siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedził ks. Piotr
Wróblewski z Diecezji Drohiczyńskiej, który podąża szlakiem św. Jakuba
pokrywającym się z Drogą Niepodległości i Bitwy Warszawskiej.
 31 lipca siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedziła grupa
kolejarzy Polregio pochodzących z Dobrzan, Świdwina i Szczecina. Goście obejrzeli
film „Zwycięstwo 1920”, zapoznali się z ekspozycją historyczną i udali się na spacer
z przewodnikiem do miejsc pamięci.
 3 sierpnia siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedziła grupa
rowerzystów z parafii Krzyża Świętego w Łomży. Goście obejrzeli film
„Zwycięstwo 1920”, zapoznali się z ekspozycją historyczną i udali się na rowerach
do miejsc pamięci. Ponadto tego dnia instytucję odwiedzili laureaci i wyróżnieni w
konkursie „Być Polakiem”, który zorganizowała fundacja „Świat na tak”. Grupa
liczyła 26 uczestników w wieku 10-18 lat, którzy przyjechali z takich krajów jak
m.in.: Hiszpania, Austria, Niemcy, Belgia, Anglia i Irlandia. W ramach pobytu mieli
zapewnione: projekcję filmu „Zwycięstwo 1920”, zwiedzanie ekspozycji
historycznej, spacer z przewodnikiem do miejsc pamięci, żywą lekcję historii z
rekonstruktorami, grę terenową i ognisko.
 3 i 4 sierpnia siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedziło kilka
grup żołnierzy z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej z Warszawy Wesołej.
Uczestnicy obejrzeli film „Zwycięstwo 1920”, zapoznali się z ekspozycją
historyczną i udali się na spacer z przewodnikiem do miejsc pamięci.
 5 sierpnia siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedzili
przedstawiciele Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej z Zegrza.
 9 sierpnia siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedzili
Wojciech i Piotr Halladinowie, stryjeczni wnukowie szeregowego Konrada
Halladina, uczestnika Boju pod Ossowem, pochowanego na Cmentarzu Poległych. Z
kolei ich dziadek, Jan walczył w Bitwie pod Lwowem.
 11 sierpnia siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedziła
pielgrzymka motocyklowa, która jechała z Pustkowa (koło Szczecina) do
Zakopanego. Motocykliści obejrzeli film „Zwycięstwo 1920”, zapoznali się z
ekspozycją historyczną. Po posiłku pojechali na Mszę Świętą do Sanktuarium Matki
Bożej Zwycięskiej w Ossowie.
 12 sierpnia siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedzili
uczniowie klas 1-6 Szkoły Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi w Markach oraz
członkowie Klubu Seniora z Sypniewa. W ramach pobytu uczestnicy mieli
zapewnione: projekcję filmu „Zwycięstwo 1920”, zwiedzanie wystawy, spacer z
przewodnikiem do miejsc pamięci, grę terenową, lekcję żywej historii z
rekonstruktorem i ognisko.
 14 sierpnia o 6.00 rano odbyła się Polowa Msza Święta w miejscu, gdzie o poranku
zginął ks. Ignacy Skorupka od kuli bolszewika. Po liturgii przedstawiciele
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Stowarzyszenia „Wizna 1939” przedstawili inscenizację ukazującą okoliczności
śmierci kapelana. We Mszy uczestniczyli Anna Rogaska, wnuczka brata ks. Skorupki
i jej synowie. Symbolicznie wypuszczono gołębie. Samorządowa Instytucja Kultury
była współorganizatorem wydarzenia.
14 sierpnia o 17.00 rozpoczęły się uroczystości przy Samorządowej Instytucji
Kultury. Jako pierwszy z gości głos zabrał dr Michał Ceglarek z Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Wystąpienie dotyczyło posługi kapłana na polu walki w nawiązaniu
do postaci ks. Ignacego Skorupki. Następnie odbyła się premiera książki „Wojna
polsko-bolszewicka w literaturze polskiej”. Wypowiadali się jej twórcy: prof. dr hab.
Maria Olszewska – autorka publikacji, dr hab. Anna Cegieła, prof. UW –
konsultantka naukowa i Piotr Karsznia – autor ilustracji, Stowarzyszenie „Wizna
1939”. W muzyczną podróż do 1920 roku zabrali nas Eliza Banasik i Jakub
Mędrzycki, którzy wykonali trzy utwory, w tym „Balladę Ossowską”. Na
zakończenie tej części przedstawiciele Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego dokonali otwarcia wystawy z okazji 70-lecia istnienia ich
stowarzyszenia nawiązując także do 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Kolejnym
punktem obchodów było spotkanie przy tablicach upamiętniających Pomoc Narodów
w 1920 roku. Ostatnim akcentem tego dnia był uroczysty Apel Poległych przy
Krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki.
Jubileuszowy Piknik Historyczny, który odbył się 15 sierpnia przy Samorządowej
Instytucji Kultury w Ossowie cieszył się dużym zainteresowaniem. Uroczystego
otwarcia dokonał Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Podczas pikniku nie mogło zabraknąć „żywej dioramy” ukazującej Bój pod
Ossowem. Tego zadania podjęły się grupy rekonstrukcyjne. Stoiska przygotowali
przedstawiciele: Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej „Rajski Ptak"
z Tłuszcza, Stowarzyszenia Historyczno - Edukacyjnego im. 7 Pułku Lansjerów
Nadwiślańskich z Halinowa, Fundacji Eksponat z Kobyłki, Muzeum Batalii
Mazowieckich i Piotr Karsznia, rysownik, członek Stowarzyszenia „Wizna 1939”.
Ponadto można było sprawdzić swoją celność na strzelnicy, zapoznać się z
międzywojenną kinematografią dotyczącą Bitwy Warszawskiej 1920 roku podczas
prelekcji dr Michała Ceglarka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, obejrzeć wystawę
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, ekspozycję historyczną i film
„Zwycięstwo 1920” w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej.
Przedsięwzięcie zostało współfinansowane ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
16 sierpnia w Ossowie miał miejsce Zlot Turystów Mazowsza. Siedzibę
Samorządowej Instytucji Kultury odwiedzili członkowie Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego z okazji 70-lecia istnienia stowarzyszenia. Goście
obejrzeli film „Zwycięstwo 1920" i zapoznali się z ekspozycją historyczną.
Następnie miało miejsce posadzenie Dębu Pamięci przy Szkole Podstawowej w
Ossowie z inicjatywy SKKT PTTK Dreptaki.
22 sierpnia siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedzili
żołnierze z 24. batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej z Chełma.
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 26 sierpnia siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedzili
członkowie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Pionkach. Po obejrzeniu
filmu ,,Zwycięstwo 1920" grupa udała się do miejsc pamięci.
 28 sierpnia siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedzili
uczestnicy XIV Międzynarodowego Wieloboju Strzeleckiego o Puchar Ministra
Obrony Narodowej i Prezesa SBS Salwa, który odbył się w Rembertowie. Goście
obejrzeli film „Zwycięstwo 1920", zapoznali się z ekspozycją historyczną i poznali
miejsca pamięci. Wśród uczestników byli również m.in. Francuzi, Włosi i Węgrzy.
Każdy otrzymał pamiątki związane z Bitwą Warszawską 1920 roku.
 29 sierpnia siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury odwiedzili turyści
indywidualni, a następnie siatkarze uczestniczący w młodzieżowym turnieju z okazji
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ośrodku Sportu i Rekreacji Huragan Wołomin.
Turyści obejrzeli film „Zwycięstwo 1920”, zapoznali się z ekspozycją historyczną i
udali się na spacer z przewodnikiem do miejsc pamięci. Siatkarze udali się na
Cmentarz Poległych, gdzie oddali cześć bohaterom 1920 roku.
 2 września siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedziła
wycieczka z Rajczy (powiat żywiecki) w ramach projektu Most Aktywnego Seniora.
Uczestnicy obejrzeli film „Zwycięstwo 1920”, wysłuchali krótkiej prelekcji o Bitwie
Warszawskiej, zapoznali się z ekspozycją historyczną i udali się do miejsc pamięci.
 W sobotę, 5 września siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie
odwiedziła wycieczka rowerowa z Mińska Mazowieckiego.
 Samorządowa Instytucja Kultury jest w trakcie realizacji trzech projektów:
1) „Bitwa Warszawska w sieci”, który jest dofinansowany ze środków Narodowego
Centrum
Kultury
w
ramach
programu
„Kultura
w
sieci",
2) Projekt o współpracy współpracy Polski i Węgier podczas wojny polskobolszewickiej. W ramach projektu zostaną przygotowane wystawa, publikacja oraz
krótki film. Zadanie jest współfinansowane ze środków przekazanych przez Instytut
Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka,
3) Koalicje dla niepodległej #Victoria 1920 w ramach projektu powstanie
interaktywna wystawa dla dzieci – najmłodszych uczniów szkół podstawowych.
 W sierpniu zanotowaliśmy wzmożony ruch turystów indywidualnych.
 Udzielaliśmy informacji i wywiadów wielu przedstawicielom mediów.
MIEJSKI DOM KULTURY
Wakacje to czas przygotowywania nowej oferty edukacyjnej na 2020/2021 rok a
nadchodzący sezon jest wielkim wyzwaniem zarówno dla organizatorów zajęć jak i
prowadzących. W okresie wakacyjnym MDK przygotowywał się na bezpieczne przyjęcie
wszystkich uczestników zajęć: instalacja dozowników, naklejek, oznaczeń,
przygotowywanie procedur, liczenie metraży sal i dostosowanie sal do wytycznych. W tym
czasie odbyły się także istotne remonty: przeniesienie kasy na parter oraz malowanie ścian
w sali widowiskowej.
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Data

Nazwa wydarzenia Frekwencja

Szczegóły

LIPIEC
25 lipca

Wakacyjna
Wyprzedaż
Garażowa

200

Kolejna odsłona – tym razem
plenerowa
–
wołomińskiej
wyprzedaży garażowej, która odbyła
się w parku im. Bohdana Wodiczki w
Wołominie.
SIERPIEŃ

1 sierpnia

Obchody 81.
70
rocznicy Powstania
Warszawskiego

Uroczyste obchody pod tablicą
łączniczki Marii Teresy Bartnik w
Wołominie. W programie: uroczyste
podniesienie flagi, apel pamięci,
przemówienia, złożenie kwiatów oraz
koncert.

14-15
sierpnia

Obchody 100.
wydarzenie
rocznicy Bitwy
zewnętrzne
Warszawskiej 1920

Miejski Dom Kultury w Wołominie
wspiera co roku uroczyste obchody w
Ossowie, w tym roku również
zaangażował się w realizowane
wydarzenia.

25 sierpnia Koncert
Wojskowej
Orkiestry Dętej

wydarzenie
odwołane

Wydarzenie zostało odwołane.

WRZESIEŃ
1 września Obchody wybuchu 40
II wojny światowej

Uroczyste obchody na Placu 3 Maja
w
Wołominie,
w
programie:
modlitwa, przemówienia, złożenie
kwiatów, apel pamięci.

6 września STAND-UP

Wynajem sali na spektakl STAND-UP

wydarzenie
zewnętrzne

BIBLIOTEKA
W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziły 5793 osoby, którym wypożyczono
10476 książek oraz 187 multimediów. W bibliotece zarejestrowało się 33 nowych
czytelników. Z komputerów skorzystało 14 osób. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii
Nałkowskiej oraz filie biblioteczne w powyższym okresie sprawozdawczym przeprowadziły
następujące działania kulturalno-oświatowe:
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 biblioteka została jednym z Partnerów w Programie Lokalne Partnerstwa PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach Programu, Stowarzyszenie Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce realizuje Konkurs na Projekty Partnerskie w którym do
zdobycia jest grant do 80 tys. złotych,
 odbyło się spotkanie autorskie z Marcinem Mellerem – dziennikarzem, felietonistom,
historykiem. Spotkanie odbyło się pod patronatem Burmistrz Wołomina,
 kontynuacja konkursu fotograficznego „Zabierz książkę na wakacje”, w ramach którego Czytelnicy przesyłają swoje wakacyjne zdjęcia z książkami wypożyczonymi
z biblioteki,
 kontynuacja akcji Mała Książka – Wielki Człowiek. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą. Akcja organizowana jest przez Instytut Książki,
 odbyła się plenerowa akcja „Biblioteka pod chmurką” w ramach której zorganizowano cztery warsztaty literacko-artystyczne: „Ninka. Patrzcie, morze!”, „Przygoda
z komiksem”, które poprowadzili Karolina i Hans Lijklema oraz „Ziołowe robótki”
i „Pozdrowienia z wakacji”. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Burmistrz Wołomina,
 kontynuacja cyklu #COOLturka, w którym bibliotekarze polecają książki, audiobooki i filmy. #COOLturka powstaje przy współpracy z portalem WWL24.
MUZEUM
19.07 Koncert Mamofonia Trio, poświęcony pamięci dra Jana Sikorskiego, w ramach
cyklu „Muzyczny hołd Bohaterom Ziemi Wołomińskiej w 100-lecie Bitwy
Warszawskiej 1920 roku” organizowanego przez Muzeum we współpracy z
Prywatną Szkoła Muzyczną im. W. Lutosławskiego w Wołominie – 50 osób
26.07 recital fortepianowy Marty Plasoty oraz recital wokalny Pauliny Marszał-Zych,
poświęcony pamięci Heleny Sieradzkiej, w ramach cyklu „Muzyczny hołd
Bohaterom Ziemi Wołomińskiej w 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
organizowanego przez Muzeum we współpracy z Prywatną Szkoła Muzyczną im.
W. Lutosławskiego w Wołominie – 55 osób
2.08 recital fortepianowy Juliusza Goniarskiego, poświęcony pamięci dra Zygmunta
Siedleckiego, w ramach cyklu „Muzyczny hołd Bohaterom Ziemi Wołomińskiej w
100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920 roku” organizowanego przez Muzeum we
współpracy z Prywatną Szkoła Muzyczną im. W. Lutosławskiego w Wołominie – 55
osób
9.08 koncert kwartetu smyczkowego Fuerte poświęcony pamięci Antoniego Morgi,
w ramach cyklu „Muzyczny hołd Bohaterom Ziemi Wołomińskiej w 100-lecie Bitwy
Warszawskiej 1920 roku” organizowanego przez Muzeum we współpracy z
Prywatną Szkoła Muzyczną im. W. Lutosławskiego w Wołominie – 60 osób
13.08 Koncert specjalny rozpoczynający uroczyste obchody 100. rocznicy Cudu nad
Wisłą. Wystąpili uczniowie, absolwenci i nauczyciele Prywatnej Szkoły Muzycznej
im. W. Lutosławskiego w Wołominie; poświęcony pamięci ks. Ignacego Skorupki, w
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ramach cyklu „Muzyczny hołd Bohaterom Ziemi Wołomińskiej w 100-lecie Bitwy
Warszawskiej 1920 roku” – 70 osób
16.08 recital fortepianowy prof. Marii Ludwiki Gabryś-Heyke poświęcony pamięci
ks. Jana Golędzinowskiego, w ramach cyklu „Muzyczny hołd Bohaterom Ziemi
Wołomińskiej w 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920 roku” organizowanego przez
Muzeum we współpracy z Prywatną Szkoła Muzyczną im. W. Lutosławskiego w
Wołominie – 60 osób
23.08 koncert Moniki Walter-Rosiak i Anny Przybysz poświęcony pamięci
Antoniego Winiarskiego, w ramach cyklu „Muzyczny hołd Bohaterom Ziemi
Wołomińskiej w 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920 roku” organizowanego przez
Muzeum we współpracy z Prywatną Szkoła Muzyczną im. W. Lutosławskiego w
Wołominie – 60 osób
30.08 recital fortepianowy Aleksandry Świgut poświęcony pamięci osób, które przez
lata kultywowały pamięć o Bitwie Warszawskiej i dbały o miejsca z bitwą związane,
w ramach cyklu „Muzyczny hołd Bohaterom Ziemi Wołomińskiej w 100-lecie Bitwy
Warszawskiej 1920 roku” organizowanego przez Muzeum we współpracy z
Prywatną Szkoła Muzyczną im. W. Lutosławskiego w Wołominie – 65 osób
Nagranie spotkania z dr Anną Dżabaginą o przygotowywanych do druku dziennikowych
zapiskach Hanny Nałkowskiej w ramach działania przy realizacji projektu „Ja cała się
składam”
Nagranie spotkania z członkiniami zespołu badawczego „Archiwum kobiet”, w tym prof.
Moniką Rudaś-Grodzką, w ramach działania przy realizacji projektu „Ja cała się składam”
Inne działania związane z realizacją projektu „Ja cała się składam”
BEZPIECZEŃSTWO
STRAŻ MIEJSKA
W okresie od 17.07. do 07.09.2020 r. Straż Miejska w Wołominie przeprowadziła 921
interwencji, w tym:
- ujawniła 10 naruszeń ustawy o czystości i porządku w gminach,
- ujawnili 21 wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego;
- 253 wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych,
- podjęła 6 interwencji w związku z podejrzeniem spalania odpadów w piecach,
- wykonali 48 konwojów wartości pieniężnych dla UM w Wołominie;
- w związku z ujawnionymi wykroczeniami nałożyli 257 mandatów karnych na kwotę
28.000zł.
- operatorzy drona wykonali 13 lotów operacyjnych,
- codziennie strażnik miejski pełni również służbę ochronną w budynku UM.
- ujęto 3 sprawców przestępstw;
- przeprowadzili 35 czynności kontrolnych na rzecz Urzędu Miejskiego w Wołominie.
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
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 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 nałożenia świadczeń
osobistych na rzecz obrony;
 Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień WKU Warszawa – Praga
prowadzono postępowania przygotowawcze w zakresie uchylenia świadczeń
rzeczowych i osobistych na rzecz obrony;
 Od czasu wprowadzenia stanu pandemii z powodu COVID-19 koordynacja
działań służb oraz gminy w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii;
 Nadzorowanie i koordynacja działań dezynfekcji
przestrzeni publicznej
Wołomina oraz miejscowości sąsiednich (Od czerwca dezynfekcja była
przeprowadzana raz w tygodniu, do dnia 06.09.2020 przeprowadzono 10 razy
dezynfekcję. Spowodowane było to min. Opadami deszczu które uniemożliwiały
przeprowadzenie oprysków);
 Koordynacja przekazywania maseczek i płynów dezynfekujących dla szkół
publicznych i niepublicznych gminy Wołomin;
 Po gwałtownych deszczach i wiatrach w dniach 29 i 30 sierpnia zapewnienie
lokatorom budynku Moniuszki 23 prądu (OSP uruchomiło agregat prądotwórczy
WBZK);
 Organizowanie spotkań GZZK.
 Udział w spotkaniach organizacyjnych prowadzonych przez Samorządową Instytucję
Kultury "Park Kulturowy - Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku" w
sprawie obchodów 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 14 i 15.08.2020 w Ossowie;
 Co tygodniowe sprawdzenie systemu łączności z Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wojewody i Starosty;
 Bieżąca działalność polegająca na przygotowywaniu dokumentacji z zakresu
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, odpowiedzi na pisma mieszkańców oraz
jednostek z którymi prowadzona jest współpraca;
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