WOŁOMIN, 20 LISTOPADA 2020 ROKU

WOU.0057.6.2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA WOŁOMINA
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
OD 20 PAŹDZIERNIKA DO 20 LISTOPADA 2020 ROKU
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 .
1. 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.


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.

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 .
2. 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.


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.
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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.
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.
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.
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:
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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 11.2020 r.

ZARZĄDZANIE FINANSAMI GMINY
WYDZIAŁ OPŁAT I PODATKOW LOKALNYCH
Praca wydziału w tym okresie to:
 prace bieżące;
 wzmożone prace księgowe analiza kont księgowych (sald) w związku ze
zbliżającym się końcem roku podatkowego;
 przygotowanie miesięcznych sprawozdań budżetowych;
 przygotowanie wypłat oraz rozliczeń dotacji dot. zwrotu podatku akcyzowego
rolnikom;
 ujawnienie znaczniej znacznej ilości zmian e Ewidencji Gruntów i Budynków
przekazanych przez Starostwo Powiatowe.
STATYSTKI WYDZIAŁU OPŁAT I PODATKÓW LOKALNYCH
EWIDENCJA PODATKÓW I OPŁAT
wydane decyzje - osoby fizyczne

117

informacje podatkowe przyjęte od podatników - osoby fizyczne

108

deklaracje podatkowe - osoby prawne

15

deklaracje dot. podatku od środków transportowych

20

zawiadomienia o zmianach w Ewidencji Gruntów i Budynków
pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie budynków i
budowli

112

3
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zawiadomienia o zarejestrowaniu bądź wyrejestrowaniu pojazdów objętych
podatkiem od środków transportowych

43

wezwania do złożenia wyjaśnień, informacji bądź deklaracji

27

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

1
6

EWIDENCJA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
przyjętych deklaracji

94

w tym deklaracje składanie po raz pierwszy

14

wezwania do złożenia wyjaśnień

2

adresy skierowane do kontroli przez Straż Miejską

19

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

102

decyzje określające nadpłatę

17

zaświadczenia o niezaleganiu bądź potwierdzające wysokość zaległości

14

wpłaty -podatki (bank)

1049

wpłaty -podatki (kasa)

248

wpłaty -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bank)

11000

wpłaty -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kasa)

834

WINDYKACJA
upomnienia

967

korespondencja do komorników sądowych i urzędów skarbowych

39

decyzje dot. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w toku

6

postanowienia i wezwania w postępowaniu o udzielenie ulgi

31
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zaświadczenia i sprawozdania dot. pomocy de minimis

2

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ BURMISTRZA WOŁOMINA, WYDZIAŁY
MERYTORYCZNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
1) ZARZĄDZENIA:
OD 1 STYCZNIA 2020 R. WYDANO 268 ZARZĄDZEŃ.
2) Wydział Organizacji Urzędu:
 Od 1 stycznia 2020 r. wpłynęło 166 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 Od 02.01.2020 roku do Biura Obsługi Mieszkańców - Kancelaria Ogólna wpłynęło
ponad 33600 pism;
 Z UWAGI NA WPROWADZONY STAN EPIDEMI INTERESANCI
PRZYJMOWANI SĄ TELEFONICZNIE.
 OD STYCZNIA 2020 R. WPŁYNĘŁO 51 WNIOSKÓW O OBJĘCIE
PRZEDSIĘWZIĘCIA PATRONATEM BURMISTRZA WOŁOMINA.
 WPŁYNĘŁO OGÓŁEM 19 WNIOSKÓW, ZAPYTAŃ I INTERPELACJI
ZAPYTANIA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE;
3) Wydarzenia, spotkania
27.10.2020
 podpisanie umowy OSP Ossów na zakup samochodu
28.10.2020
 podpisanie umowy na budowę boiska w Szkole w Starym Grabiu
02.11.2020
 wprowadzenie na budowę – Centrum Przesiadkowe Żelazna
11.11.2020
 Święto Niepodległości msza św. w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w
Wołominie
17.11.2020
 Zdalne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Metropolii
19.11.2020 czwartek
 zdalne posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich
5
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4) ZADANIA INWESTYCYJNE:
Zadania inwestycyjne:
 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 – trwają
roboty budowlane, termin zakończenia prac – 30.04.2021 r.
 Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w
Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach –
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na: Budowę centrum przesiadkowego w
ul. Żelaznej, podpisano umowę z wykonawcą, rozpoczęto prace, termin realizacji
zadania – 30.09.2021 r.
 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Rolnej we wsi Nowe
Lipiny – zrealizowano roboty drogowe, odbył się odbiór, rozliczono zadanie.
 Budowa drogi dojazdowej os. Niepodległości w Wołominie - zrealizowano roboty
drogowe, odbył się odbiór, rozliczono zadanie.
 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej im.
Fryderyka Chopina przy ul. Cichorackiej 8 w Starych Grabiach – podpisano
umowę z wykonawcą prac, roboty zostały zakończone, trwa rozliczanie inwestycji.
 Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach – rozstrzygnięto postępowanie
przetargowe, zawarto umowę z wykonawcą, prace projektowe w toku, termin
zakończenia robót 31.03.2022 r.
 Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie- filia
Osiedle Niepodległości – rozstrzygnięto postępowanie do 30.000 euro na remont
schodów, zawarto umowę z wykonawcą, termin zakończenia robót – 13.12.2020 r.
 Modernizacja budynku MDK w Wołominie – trwają prace projektowe w zakresie
modernizacji schodów wejściowych i dobudowę windy do budynku, termin realizacji
– 15.12.2020 r.
 Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie – aktualizacja projektu przygotowano postępowanie do 30000 euro na aktualizację dokumentacji
projektowej.
 Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie – aktualizacja projektu –
przygotowano postępowanie do 30000 euro na aktualizację dokumentacji
projektowej.
 Przebudowa ul. Nowej w Wołominie – projekt – podpisano umowę z wykonawcą,
prace w toku, termin zakończenia prac – 29.10.2021 r.
 Budowa skateparku w Wołominie na terenie ZS nr 5 przy ul. Lipińskiej –
projekt - wysłano zapytania o przedstawienie ofert cenowych na wykonanie projektu
w ramach postępowania, najkorzystniejsza oferta jest na kwotę: 35 670,00 zł., termin
wykonania dokumentacji projektowej do dnia 31.05.2021 r.
 Modernizacja dojścia do SP Duczki - podpisano umowę z wykonawcą, prace w
6
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toku, termin zakończenia prac – 10.12.2020 r.
 ul. Mickiewicza w Wołominie na odcinku od 1-go Maja do ul. Moniuszki –
projekt - przygotowano postępowanie do 30000 euro na aktualizację dokumentacji
projektowej, wpłynęła 1 oferta, postępowanie zostało unieważnione ponieważ
oferowana cena przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia.
Kontynuacja prac projektowych:
Trwają prace projektowe, termin zakończenia:
Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie – 15.08.2021 r.
Budowa ul. Kleeberga wraz z ul. Bohatyrowicza – 15.12.2020 r.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w
Zagościńcu – 30.08.2021 r
Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej –
15.07.2021 r.
Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) – 30.04.2021 r.
Budowa ul. Nagórnej w Wołominie – 30.11.2021 r.
Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach – 30.09.2021 r.
Budowa ul. Polskiej – 15.12.2020 r.
Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową – 30.09.2021 r.
Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego – 15.05.2021 r.
Kontynuacja robót budowlanych:
 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)

PLANOWANIE ROZWOJU I REWITALIZACJA

Zadanie
Plan Adaptacji do Zmian
Klimatu

Dostępność plus

Postęp w pracach
Otrzymaliśmy dokument PAG Wołomin oraz Prognozę Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko w wersji roboczej do wprowadzenia poprawek przed konsultacjami społecznymi.
Nasze uwagi przekazaliśmy wykonawcy, czekamy na gotowy materiał.
Na stronie internetowej opublikowaliśmy wpis o znoszeniu
barier architektonicznych.
19.11.2020 odbyło się spotkanie zespołu zadaniowego dotyczące deklaracji dostępności i prac nad planem działania.
7
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Plan zaopatrzenia w
ciepło, energię
elektryczną i paliwa
gazowe
Przestrzeń dla
Partycypacji
SW 2021
Remont dla Seniora
Komitet BW 1920

Raport o stanie gminy

Rewitalizacja

Polityka senioralna
Uchwała krajobrazowa
Pozostałe zadania

Przygotowujemy podsumowanie wyników ankiet jakie otrzymaliśmy od szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy. Trwa
monitorowanie działań podejmowanych w instytucjach publicznych mających na celu znoszenie barier.
Zakończyły się konsultacje aktualizacji „Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Wołomin na lata 2012-2027 ”. Nie otrzymaliśmy
żadnych uwag. Czekamy jeszcze na opinię Urzędu
Marszałkowskiego.
Odbyliśmy spotkanie z potencjalnym wykonawcą,
przygotujemy korektę Indywidualnego Planu Konsultacji z
uwzględnieniem obostrzeń spowodowanych przez pandemię
Trwają prace nad nowym, dostosowanym do obecnych
warunków, regulaminem społecznych Wniosków do Budżetu
Gminy 2021.
Do tej pory zrealizowano 120 zgłoszeń w ramach projektu
Remont dla seniora.
Wystawę poświęconą Bitwie Warszawskiej możemy oglądać
przed UM w Wołominie, opracowujemy harmonogram
czasowy prezentacji wystawy w miejscowościach
zainteresowanych tematem.
Zostaliśmy zakwalifikowani do projektu Sieci Obywatelskiej
Watchdog dotyczącego aktywnego udziału mieszkańców w
tworzeniu raportu o stanie gminy. Spotkanie otwierające
odbędzie się 3 grudnia.
- w 2020 roku WPR wydało 512 zaświadczeń dot. tego, czy
nieruchomość jest położona na terenie rewitalizacji;
- trwają przygotowania do powołania nowego składu
Komitetu Rewitalizacji. W najbliższym czasie planujemy
spotkanie podsumowujące dotychczasowe, dwuletnie
działania oraz określenie kierunków działania na przyszłość.
We współpracy z fundacją ZACZYN przygotowaliśmy
szkolenia on-line dla seniorów, część członków WRS
zadeklarowała udział w projekcie.
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.
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6A) WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
1. Gmina Wołomin w okresie od dnia 08.08.2018 r. do dnia 17.11.2020 r. wydała łącznie
8 759 biletów metropolitalnych, w tym:
a) 2 570 – Wołomińskich Kart Mieszkańca (od dnia 01.04.2019 r. do dnia 17.11.2020 r.);
b) 350 – Wołomińskich Kart Mieszkańca Senior (od dnia 01.04.2019 r. do dnia
17.11.2020 r.).
2. W dniu 20.10.2020 r. wykonano prace, polegające na wymianie elementów systemu
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wołomin (prace nie wchodzą w zakres
konserwacji) – do Umowy nr 153/WGK/26/2020 z dnia 18.03.2020 r., w tym:
- Wołomin, ul. Piłsudskiego – wymiana 1 oprawy WLS 70W,
- Stare Grabie, ul. Szosa Jadowska – wymiana słupa S-95 + 1 oprawy WLS 150W,
- Wołomin, ul. Nałkowskiego (Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich) –
wymiana złącza kablowego,
- Majdan, ul. Racławicka – montaż oprawy LED 70W oraz linii zasilającej,
- Wołomin, ul. Ogrodowa (Urząd Miejski) – naprawa kabla zasilającego,
- Majdan, ul. Mińska – wymiana 1 oprawy WLS 70W.
3.
W dniu 21.10.2020 r. wykonano prace, polegające na wymianie elementów systemu
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wołomin (prace nie wchodzą w zakres
konserwacji) – do Umowy nr 153/WGK/26/2020 z dnia 18.03.2020 r., w tym:
- Cięciwa, ul. Wyszyńskiego (plac zabaw) – uzupełnienie oświetlenia,
- Zagościniec, ul. Nadrzeczna – wymiana opraw LED 70W.
4.
W dniu 13.11.2020 r. wykonano prace, polegające na wymianie elementów
systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wołomin (prace nie wchodzą w zakres
konserwacji) – do Umowy nr 153/WGK/26/2020 z dnia 18.03.2020 r., w tym:
- Wołomin, ul. Wiosenna (plac zabaw) – montaż linii zasilającej kamerę,
- Duczki, ul. Długa (na wysokości nr 64) – wymiana słupa z oprawą LED 70W.
5.
W dniu 16.11.2020 r. zlecono do wykonania prace, polegające na montażu
iluminacji świątecznych wraz z podłączeniem do istniejącego systemu oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Wołomin (prace nie wchodzą w zakres konserwacji) - do
Umowy nr 153/WGK/26/2020 z dnia 18.03.2020 r.
6.
W dniu 30.10.2020 r. wykonano prace związane z modernizacją 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”.
7.
W dniu 30.10.2020 r. zlecono wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w
celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierujących na terenie sołectwa Zagościniec (w
ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2020) – lokalizacja: Zagościniec,
ul. 100-lecia (przy Rondzie jadąc od stacji kolejowej).
8.
W dniu 13.11.2020 r. wykonano usługę polegającą na modernizacji doświetlenia
przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Legionów i ulicy Partyzantów
9
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w Wołominie.
9.
W dniu 13.11.2020 r. wykonano usługę polegającą na modernizacji doświetlenia
przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Legionów i ulicy Kurkowej w Wołominie.
10.
W dniu 02.11.2020 r. wykonano prace związane z: wymianą opraw oświetlenia
i doświetlenia ulicznego na oprawy LED w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa
w roku 2020, w tym:
- wymiana oświetlenia na ulicy Głównej w Starych Grabiach (1 szt. - na wysokości nr
57),
- wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miejscowości Stare
Lipiny (3 szt. - ul. Kwitnąca, na wysokości nr 9, 13, 17),
- zakup oraz instalacja oświetleń ulicznych typu LED w drodze gminnej na terenie
sołectwa Nowe Grabie (4 szt. - na odcinku od nr 72 w dalszym kierunku
miejscowości),
- poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ulicy Boryny w Helenowie –
wymiana oświetlenia na LED oraz oznakowanie (4 szt. - na odcinku od nr 53/51 do nr
67).
11.
W dniu 16.11.2020 r. wykonano prace związane z: wymianą oświetlenia
ulicznego na oprawy LED na ul. Głównej w Starych Grabiach (w ramach
wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2020) – 12 sztuk (na odcinku od nr 57 w
kierunku miejscowości Nadbiel).
12.
W dniu 13.11.2020 r. rozstrzygnięte zostało postepowanie na: Udekorowanie
świetlne przestrzeni publicznej gminy Wołomin w okresie Świąt Bożego Narodzenia
2020/2021. Wykonawca: MULTIDEKOR Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Piastowie przy ul.
Noakowskiego 4.
13.
Realizacja zadań wynikających z uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV - 137/2020 z
dnia 22.10.2020 r. - wykonanie funduszy sołeckich, w tym:

doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw - zlecenie zakupu dostawy
i montażu urządzeń na placu zabaw przy ul. Pogodnej w Nowych Lipinach, planowany
termin realizacji: do dnia 30.11.2020 r.,

zakup flag Polski, uchwytów w ramach wykonania funduszu sołeckiego w sołectwie
Helenów,

wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych/sołeckich oraz renowacja
wyposażenia w miejscu rekreacyjno - piknikowym w Ossowie, w ramach zadania Wymiana tablic, malowanie ławek, stolika, siedzeń w miejscu rekreacyjno - piknikowym
za OSP Ossów,

zakończono montaż altany drewnianej wraz z wyposażeniem na placu zabaw w
sołectwie Cięciwa.
14. Realizacja zadań wynikających z zawartych umów:
- wykonano 17 nowych tablic dwustronnych z nazwami ulic oraz dokonano wymiany 11
tablic kierunkowych na pasażu przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie w ramach
utrzymania Miejskiego Systemu Informacji,
- bieżące zlecanie napraw i prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem placów
zabaw - naprawy zlecane w oparciu o przeprowadzane oględziny w terenie oraz
10
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zgłoszenia,
- remont 22 sztuk ławek parkowych zamontowanych wzdłuż ogrodzenia placu zabaw przy
ul. Reja w Wołominie (na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Lipińskiej),
- flagowanie miasta na Święto Niepodległości (11 listopada).
15.
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.
16.
Prace porządkowe oraz pomoc związana z uroczystościami rocznicowymi: m.in.
wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na 1 listopada przy cmentarzu, prace
porządkowe na 11 listopada m.in. wokół pomników – Pl. 3 Maja, Piłsudskiego, skwerek Z.
Nałkowskiej, w tym mycie myjką ciśnieniową.
17.
Zbieranie (wraz z wywozem do utylizacji) liści wzdłuż chodników/parkingów,
wykaszanie terenów zielonych m.in. Wołomin - ul. Przejazd/Cementowa, skwer NZS
i
pomnik getta, Wiosenna i skwer Tęczowa, Średnia – za garażami i skatepark.
18.
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej i niskiej,
przygotowanie terenu pod nowe rabaty - czyszczenie donic ze starych nasadzeń,
kontynuacja wykonywania barierek zabezpieczających – Słowackiego, sukcesywne
poprawianie palikowania wokół drzew, likwidacja przed okresem zimowym tzw. worków
nawadniających zamontowanych wokół drzew.
19.
Na bieżąco współpraca z SM w zakresie usuwania dzikich wysypisk
śmieci/odpadów oraz poprawy oznakowania ruchu drogowego (uzupełnienia, uszkodzenia,
dewastacje, wycinka roślinności zasłaniających znaki).
20.
Bieżące sprzątanie miasta (ulice, chodniki, place, przejścia dla pieszych – tunele,
windy, place zabaw) w tym dyżury sobota-niedziela.
21.
Bieżące (według kolejności zgłoszeń) uzupełnianie ubytków w nawierzchni
asfaltowej ulic gminnych (m.in. Duczki – ul. Krótka, Zachodnia, Szkolna, Wołomin Łukasiewicza - oraz w drogach gruntowych, równanie dróg m.in. Kobyłkowska, Kmicica,
Podbipięty, Średnia, Nowe Lipiny).
22.
Sukcesywny wywóz na składowisko nielegalnych pojemników na używaną
odzież, według listy po wizji lokalnej (do zabrania ok 60 szt.).
23.
Usunięcie zagrożeń powodowanych przez nadłamane konary - wywóz złamanych
konarów i gałęzi powalonych na drogi i place miejskie według zgłoszeń.
24.
Założenie rabat różanych:
- ulica Błotna (rabata różana z dosadzeniem drzew z gatunku Wiśnia piłkowana),
- ulica Mariańska (rabata różana przy Miejskim Domu Kultury w Wołominie).
25. Dosadzanie drzew:
- Wołomin, Szkoła Podstawowa nr 7 (stary pasaż) – 3 szt.,

26.

- Szkoła podstawowa w msc. Czarna – 15 szt.,
- Wołomin, ul. Reja – 2 szt.,
- Wołomin, ul. Sasina – 11 szt.,
- Park przy Muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie - 6 szt.,
- Wołomin, ul. Sienkiewicza – 3 szt.
Udział w przygotowaniu uroczystości 1 listopada (sprzątanie i dekorowanie
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pomników obsadzenie donic), przygotowanie parkingu miejskiego.
27.
Udział w przygotowaniu uroczystości 11 listopada (sprzątanie i dekorowanie
pomników obsadzenie donic).
28. Zamiatanie mechaniczne ulic.
29. Bieżące wygrabianie liści z trawników.
30. Realizacja funduszu sołeckiego wsi Majdan (konserwacja rowów gminnych).
31.
Prace pielęgnacyjne gwarancyjne w parku Nałkowskich (koszenie, cięcia
krzewów i bylin, pielenie).
32. Koszenie trawników.
33.
Interwencyjna pomoc producentom chryzantem w związku z Covid 19.
Zakupiono 300 sztuk chryzantem (odbiór od producentów oraz rozstawienie według
wskazanej lokalizacji – pomniki gminne).
34. Przegląd Parku im. Zofii i Wacława Nałkowskich dotyczący systemu nawadniającego.
35. Wycinka drzew zgodnie z otrzymanymi decyzjami.
36. Cięcie pielęgnacyjne drzew miejskich.
37. Zawarcie umowy z MZO na wykonywanie zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg
gminnych.
38. Przygotowanie Aneksu do Umowy na bieżącą konserwację dróg.
39. Odbiór prac związanych z poprawą przejezdności ul. Akacjowej, Dzielnej w Wołominie
oraz ul. Klonowej w Lipinkach (odcinek ul. Słoneczna – tory PKP).
40. Bieżąca realizacja zadań związanych z łataniem ubytków w jezdni.
41. Przygotowanie stałej organizacji ruchu dla ul. Cichej w Wołominie.
42. Zamontowanie progów spowalniających z oznakowaniem w Sołectwie Stare Lipiny
(fundusz sołecki).
43. Wykonanie zadań z zakresu równania dróg przy Cmentarzu i okolicach w miejscowości
Wołomin i Zagościniec.
44. Wykonanie konserwacji odwodnienia przejścia dla pieszych, skrzyżowanie ul.
Legionów i ul. Laskowa w Wołominie.

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
odpadów azbestowych finansowanego przez gminę Wołomin,
2. na bieżąco przyjmowano od mieszkańców i przekazywano do MZO zgłoszenia
dotyczące nieprawidłowości w odbieraniu odpadów komunalnych,
3. prowadzono postępowania w sprawie wydania decyzji nakazujących usunięcie
odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
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4. rozliczono dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Wołomin, w ramach przedsięwzięcia odebrano od mieszkańców 150 Mg
odpadów zawierających,
5. sporządzono sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi i przekazano je do Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Drzewa i krzewy:
1. wpłynęło 17 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów,
2. wpłynęły 4 wnioski 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 24 oględzin w terenie, podczas
których sporządzono 30 protokołów,
4. wydano 4 decyzje dotyczące zezwolenia na usunięcie drzew.
Inne:

1. wydano

1 decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko,
2. wszczęto postępowanie i rozesłano dokumentację do organów opiniujących
w przypadku 3 postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
3. przygotowano wezwanie do uzupełnienia dokumentacji oraz pozostawiono sprawę
bez rozpatrzenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w
związku z brakami w przedłożonej dokumentacji,
4. przygotowano odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji dla potrzeb
opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego,
5. obecnie prowadzonych jest 9 postępowań w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach,
6. przeprowadzono kontrolę posesji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
7. przygotowano wezwanie do uzupełnienia w związku ze złożonym wnioskiem
dotyczącym zmiany stanu wody na gruncie,
8. podpisanie porozumienia z firmą EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o. o.
do Umowy nr 214/WOŚ/14/2020 zawartej w dniu 25 maja 2020 r. w sprawie
aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wołomin”,
9. przygotowanie i przekazanie do podpisu firmie EKOSCAN INNOWACJA I
ROZWÓJ Sp. z o. o. końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego
podstawę wystawienia faktury VAT (rozliczenie fak. pod względem rachunkowym);
10. przygotowanie raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących
aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Wołomin;
11. obsługa mieszkańców w zakresie udzielania informacji o dofinansowaniu wymiany
źródeł ciepła-dotacje na 2021 r. (informacja o dotacji gminnej oraz dotacji
WFOŚiGW w Warszawie program Czyste Powietrze);
12. sprawdzenie pod względem merytorycznym, oględziny, opracowanie i przekazanie
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do Wydziału Finansów i Budżetu Gminy Wołomin – 9 wniosków (kompletnych - po
oględzinach, z przygotowaniem dokumentacji w programie KSAT) na wypłatę
dotacji – zakończenie przyznawania dotacji na 2020 r. (łącznie dotacje zostały
udzielone 60 osobom);
13. aktualizacja kart usługi wraz z aktualizacją RODO na wnioskach dotacyjnych do
wymiany źródła ciepła;
14. przygotowanie uchwały w związku ze zmianą we wnioskach nr 1 i 2 stanowiących
załączniki do Regulaminu, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII-63/2019
Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określania zasad
finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną
powietrza na terenie Gminy Wołomin - zapisów RODO tj., Klauzula informacyjna o
przetwarzaniu danych osobowych oraz usunięcia z ww. wniosków zgody;
15. przygotowanie dla firmy EKO-PRECYZJA, która przeprowadza inwentaryzację
źródeł ciepła w Gminie Wołomin informacji zgodnie z otrzymanym zestawienie 19
punktów, jak również przygotowanie 36 upoważnień oraz 2 listów intencyjnych (dla
szkół i instytucji);
16. przygotowanie informacji na stronę internetową o inwentaryzacji źródeł ciepła w
Gminie Wołomin;
17. przygotowanie odpowiedzi do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie pisma
dotyczącego inwentaryzacji źródeł ciepła w gminie;
18. przygotowanie upoważnienie dla Dyrektora OPS w Wołominie, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie
określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia;
19. przygotowanie dwóch zawiadomień wg właściwości do przekazania dla OPS
Wołomin do złożonych żądań, który wpłynęły od mieszkańców celem wydania
zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 października
2020 r.(w związku z 2 edycją programu Czyste powietrze);
20. przygotowanie na stronę internetową informacji o wydawaniu zaświadczeń do
składanych żądań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie;
21. przygotowanie i wysłanie do Straży Miejskiej w Wołominie pismo o interwencję w
sprawie zgłoszenia mieszkańca, dotyczącej uciążliwego palenia w piecu na ul. Miłej
8 w Wołominie;
22. opracowanie i wysłanie ankiety dot. uchwały antysmogowej wg informacji wysłanej
do mazowieckich gmin o planowanym przystąpieniu do zmian uchwały
antysmogowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
Warszawie.
8) WYDZIAŁ URBANISTYKI
1. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz z prognozą
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WOŁOMIN, 20 LISTOPADA 2020 ROKU

WOU.0057.6.2020

oddziaływania na środowisko zostało przerwane i odwołana została dyskusja
publiczna. O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, o dyskusji publicznej oraz możliwości
składania uwag poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu.
2. Zostały wykonane nowe mapy zagrożenia powodzią, w związku z czym projekt
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jak i projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
miejscowościach Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – etap I zostały
skierowane do ponownych uzgodnień.
3. Ponadto Wydział Urbanistyki prowadził postępowania w sprawie decyzji
urbanistycznych (wydano 2 szt. decyzji celu publicznego i 26 szt. decyzji o
warunkach zabudowy), wydał 18 wypisów z miejscowych planów / studium,
informacje o przeznaczeniu gruntów (37 szt.), opiniował projekty podziałów (9 szt),
odpowiedział w sprawach innych (12 szt).
9) ZEC Sp. z o.o. w Wołominie
1. Trwa proces wprowadzania nowych umów kompleksowych.
2. Trwają prace projektowo – kosztorysowe na budowę przyłącza do budynku przy
ul. Sławkowskiej 6 oraz Teligi Etap V.
3. Zakończono budowę oraz dokonano odbioru przyłącza ciepłowniczego do budynku
ul. Zakładowa Etap II. Odcinek w pomieszczeniu węzła o długości 2.95m.
4. Zakończono nadzór nad przebudową przyłącza ciepłowniczego do budynku przy
ul. Geodetów 2B w celu rozwiązania kolizji wysokościowej z kanalizacją sanitarną
na dz. ew. nr 10/8 obr.11 Wołomin oraz przebudowy przyłączy do budynków Reja
14(supermarket), Sasina, trwa praca komisji odbiorowych dla tych zadań.
5. Zakończono prace budowlane polegające na budowie przyłączy ciepłowniczych
do projektowanych budynków przy ul. Toruńskiej. Katowickiej i Sikorskiego 4, trwa
praca komisji odbiorowych dla tych zadań.
6. Bieżące naprawy i konserwacje węzłów i sieci ciepłowniczej
7. Remont sali konferencyjnej
8. Zakończenie legalizacji wodomierzy oraz ciepłomierzy
9. Zgodnie z planem inwestycyjnym na 2020 rok w dniu 29-30 października 2020 r.
dostarczono miał węglowy z kopalni KWK Murcki Staszic. Kolejna dostawa
przewidywana jest na grudzień 2020.
 Z wynikiem zadowalającym zakończono ostatni IV etap inwestycji polegającej na
budowie nowej instalacji odpylania dla kotła WR-25/M nr 1. Wykonane zostały
pomiary sprawdzające stopień redukcji emisji pyłu dla różnych obciążeń kotła .
 W dalszym ciągu Zakład pracuje w podwyższonym reżimie sanitarnym z uwagi na
COVID-19
 Systematycznie dokonywany jest zakup uprawnień do emisji CO2 na rynku
15
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terminowym oraz spot
Przeprowadzono pomiary emisji rtęci, HCl i HF na kotle węglowym.
Przeprowadzono pomiary drgań wentylatorów.

10) MZO SP. Z O.O. W WOŁOMINIE
W wyżej wymienionym okresie rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w wyniku
przetargu nieograniczonego na:
1.

Udzielenie limitu leasingowego w kwocie do 5 000 000 złotych netto na zakup
maszyn i urządzeń.

2.

Sukcesywną dostawę soli drogowej i piasku z przeznaczeniem do sporządzenia
mieszanki piaskowo-solnej do zimowego utrzymania drogi do Miejskiego Zakładu
Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o

Ogłoszono następujące postępowania prowadzone w wyniku przetargu
nieograniczonego:
1.

Dostawa używanego przesiewacza gwiaździstego do separacji kompostu.

2.

Dostawa zestawu: przerzucarka do kompostu przystosowana do pracy z ciągnikiem
rolniczym oraz ciągnik rolniczy

3.

Dostawa równiarki dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o.

4.

Dostawa walca dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o.

5.

Dostawa samochodów dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie sp. z
o.o.

Podpisano następujące umowy w wyniku przetargu nieograniczonego na:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 – odbiór i zagospodarowanie
niesegregowanych odpadów komunalnych.

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 żelbetowego zbiornika retencyjnego wody czystej V=2x200m 3 na terenie
3.

Stacji Uzdatniania Wody SUW Stare Grabie.
Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w
ramach projektowanego ronda i DW635 w miejscowości Czarna.
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Podpisano Umowę na:
1. Dostawę, montaż i uruchomienie stacji do mechanicznego zagęszczania osadu na
Oczyszczalni Ścieków „KRYM” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Trwają przygotowania do rozpoczęcia prac przy:
1. Wymianie rurociągów wewnętrznych na SUW Graniczna w Wołominie.
2. Przebudowie instalacji recyrkulacji osadu grzewczego dla komory fermentacyjnej oraz
przebudowie 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 odwonienia instalacji”
Trwa weryfikacja złożonych ofert w przetargu nieograniczonym na „Projekt, dostawę,
montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej na
Oczyszczalni Ścieków „KRYM” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Trwają prace przygotowawcze do:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na „Budowę by pass’u komory dopływowo –
rozdzielczej oraz modernizację komory dopływowo-rozdzielczej na terenie
przepompowni ścieków „GRYCZANA” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
2. Przeprowadzenia postępowania na wykonanie pomostów BHP na hali filtrów
poziomych.
Przystąpiono do użytkowania obiektu studni nr 7, trwa rozruch technologiczny, studnia
uruchomiona jest na 30% swojej wydajności tj. do 30 m3/h.
Prowadzono prace konserwacyjne i eksploatacyjne na SUW Graniczna i SUW Lipińska.
Zrealizowano ścianę działową w budynku SUW Graniczna oddzielającą zmodernizowaną
rozdzielnicę SN15kV od pozostałej części pomieszczenia i zabudowano dawny kanał
techniczny. W oddzielonej w ten sposób części pomieszczenia zlokalizowano aparaturę do
oznaczeń mikrobiologicznych wody w zakresie bakterii grupy coli i e. coli.
Przystąpiono do uzgadniania z Państwowym Instytutem Geologicznym warunków realizacji
operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia „Graniczna” w Wołominie.
Złożono do Polskiego Centrum Akredytacji komplet dokumentów niezbędnych do
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akredytacji laboratorium PWiK.
Przekazano do zatwierdzenia Sanepidu harmonogram badań wody na sieci wodociągowej w
ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego na rok 2021.
Wykonywano badania wody, ścieków i osadów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia
procesów technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
Pracownicy Przedsiębiorstwa wykonują:
Pracownicy GEW (Grupa eksploatacji sieci wodociągowej) prowadzili prace przy:
 przebudowie przyłącza wodociągowego – 1 szt.
 usuwaniu awarii wodociągowych – 3 szt.
 wymianie uszkodzonych hydrantów i zasuw – 10 szt.
 Ponadto pracownicy GEW usuwali drobne awarie na przyłączach wodociągowych,
wykonywali przeglądy, oznaczenia i badania wydajności hydrantów, płukali sieć
wodociągową, montowali wodomierze na nowych przyłączach, wymieniali
wodomierze, 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 2 szt. w gminie Wołomin,
 dokonali kontroli uzbrojenia w Zagościńcu na ul. 100 – lecia, w Ossowie na ul.
Matarewicza oraz w Leśniakowiźnie na ul. Kasprzykiewicza (na drogach które będą
asfaltowane).
 usuwali awarie na sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 wykonali monitoring kamerą inspekcyjną sieci k-s w Wołominie w ul. Geodetów
oraz wykonali monitoring 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
 We wtorek, 20 października odbył się wernisaż wystawy „Obrazy patriotyzmu –
Bitwa Warszawska 1920 roku”. Ekspozycja jest skierowana do uczniów klas 0-3
i składa się z 20 interaktywnych plansz – puzzle, rebusy, krzyżówka, układanki,
dopasowywanki i inne łamigłówki. Wystawa ma na celu przybliżyć dzieciom Bitwę
Warszawską i symbole patriotyczne. Projekt został zrealizowany w ramach Programu
„Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920” i otrzymał dofinansowanie
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z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022.
 W sobotę, 24 października odbyło się otwarcie wystawy „Dwa Bratanki – Węgrzy
Polakom w 1920 roku”. W wernisażu uczestniczyli: dr László Marek Szubert,
zastępca ambasadora Węgier, Dariusz Szymanowski, zastępca burmistrza Wołomina.
Wykład na temat przyjaźni polsko-węgierskiej wygłosił dr Michał Ceglarek z
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronem projektu jest dr Endre László Varga,
emerytowany pracownik naukowy z Uniwersytetu Kalwińskiego w Budapeszcie.
Wystawa ma charakter mobilny, co pozwoli innym instytucjom kulturalnym i
szkołom wypożyczyć ją na określony czas. Wystawa ma na celu popularyzację
wiedzy o współpracy militarnej Węgier i Polski w latach 1919-1921. Projekt
otrzymał dofinansowanie ze środków Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im.
Wacława Felczaka.
 W czwartek, 5 listopada wystawy „Dwa Bratanki – Węgrzy Polakom w 1920 roku”
oraz "We saved Europe - Ossów 1920" wyruszyły w podróż na Węgry. Pułkownik
Tomasz Trzciński, attaché obrony, wojskowy i lotniczy przy Ambasadzie
Rzeczypospolitej w Budapeszcie, zorganizuje przestrzeń wystawienniczą w Muzeum
Lotnictwa Węgierskiego w Szolnoku. Obecny stan ograniczeń wynikających z
pandemii nadal pozwala na korzystanie z muzeów i instytucji kultury. Plansze
wystawiennicze obejrzy duża grupa zwiedzających.
 Samorządowa Instytucja Kultury jest w trakcie realizacji trzech projektów:
1. „Bitwa Warszawska w sieci” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum
Kultury
w
ramach
programu
„Kultura
w
sieci",
2. Projekt o współpracy współpracy Polski i Węgier podczas wojny polskobolszewickiej,
3. Koalicje dla niepodległej #Victoria 1920 w ramach projektu powstała interaktywna
wystawa dla dzieci – najmłodszych uczniów szkół podstawowych.
 W związku z obostrzeniami dotyczącymi Covid-19 ruch turystów został ograniczony
zgodnie z wytycznymi.
MIEJSKI DOM KULTURY
Obecnie decyzją Prezesa Rady Ministrów MDK jest zamknięty dla odwiedzających, mogą jedynie
odbywać się zajęcia przygotowujących się do turniejów i zawodów. Część z naszych zajęć została
zawieszona, część odbywa się on line. Wydarzenia zaplanowane na koniec października zostały
przełożone na inne terminy.
Data

Nazwa
wydarzenia

Frekw
encja

Szczegóły

PAŹDZIERNIK
7
Podcast: Marta października Zabłocka

Cykliczne wywiady z ciekawymi
dziedziny sztuki, kultury, sportu.

19

osobami

z
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17
Nagranie
października coveru piosenki
„Haitańskie
drzewa”
Skubasa
(audio)

Udział w akcji SKUBASA – polskiego artysty, który
zaprosił swoich fanów do nagranie coveru jego
najnowszej piosenki „Haitańskie drzewa”

18
Wernisaż
25
października wystawy
astrofotografii
„Tajemnice
nocnego nieba”

Wernisaż wyjątkowej wystawy fotograficznej
ukazującej niebo i gwiazdy autorstwa dwóch
mieszkańców Wołomina Tomasza Zwolińskiego i
Łukasza Żaka.

25
Międzypokolen 50
października iowe warsztaty
rękodzielnicze:
łapacze snów

Warsztaty rękodzieła, na których wykonaliśmy
własne łapacze snów.

15
Podcast: Maciej października Gołyźniak

Cykliczne wywiady z ciekawymi
dziedziny sztuki, kultury, sportu.

osobami

z

LISTOPAD
8 listopada

Teaser nowej
płyty AC/DC

8 listopada

Nagranie video do coveru „Haitańskie drzewa”

Udział w akcji SKUBASA – polskiego artysty, który
zaprosił swoich fanów do nagranie coveru jego
najnowszej
piosenki
„Haitańskie
drzewa”
premiera: 19 listopada

8 listopada

Podcast: Aleks Mackiewicz

Cykliczne wywiady z ciekawymi
dziedziny sztuki, kultury, sportu.

2-23
listopada

Ogólnopolski
Konkurs Fotograficzny “Pandemia – co
zmienia?”

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do
wszystkich grup wiekowych zarówno osób, które
profesjonalnie zajmują się fotografią jak i amatorów.

14 listopada

Koncert
charytatywny
„Przyjaciele
Marysi dla
aniołów”

Pomysłodawcą koncertu jest p. Łukasz Mituła, tata
dziewczynki, która w zeszłym roku zmarła na
nowotwór. Podczas koncertu trwała zbiórka
pieniędzy dla innej chorej dziewczynki. Koncert
transmitowany był on line.

-

Nagranie własnej wersji
legendarnego zespołu AC/DC

20

zapowiedzi

płyty

osobami

z
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BIBLIOTEKA
W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 3138 osób, którym wypożyczono
6107 książek oraz 114 multimediów. Z komputerów skorzystało 11 osób. W bibliotece
zarejestrowało się 23 nowych czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii
Nałkowskiej oraz filie biblioteczne w powyższym okresie sprawozdawczym przeprowadziły
następujące działania kulturalno-oświatowe:
 rozpoczęcie konkursu fotograficznego „Bądź jak bohaterowie z Pippi”. Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia przedstawiającego bohatera ucharakteryzowanego na postać
z książek z serii o „Pippi” Astrid Lindgren,
 z okazji 136. urodzin Zofii Nałkowskiej na profilu FB biblioteki, odbył się konkurs
dotyczący m.in. jej twórczości literackiej - „Z kat książki. 136. urodziny Zofii”,
 odbyły się spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
 w filii na Osiedlu Niepodległości, rozpoczęto remont schodów wejściowych do budynku,
 zakończono VI edycje akcji „Literacki Budżet Obywatelski”, w ramach której mieszkańcy mogli zgłaszać propozycje książek i audiobooków do zakupu, które trafią do
biblioteki. Fundusze na zakup książek pochodzą z dotacji celowej Biblioteki Narodowej w ramach programu: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek.
 kontynuacja trzeciej odsłony 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,
 dzięki Wydawnictwu Nasza Księgarnia w bibliotece zagościła wystawa „Pippi Pończoszanka. 70 lat”.
 kontynuacja cyklu #COOLturka, w którym bibliotekarze polecają książki, audiobooki
i filmy. #COOLturka powstaje przy współpracy z portalem WWL24.
MUZEUM
Informacja z działalności Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie w
okresie od 17 października 2020 do 17 listopada 2020:
Zwiedzający
Indywidualni 10 osób
Współpraca
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Z MBP w Wołominie – przekazanie bezpłatnych biletów wstępu do Muzeum na
nagrody w konkursie z okazji rocznicy urodzin Zofii Nałkowskiej
Z Arkadiuszem Głogowskim – użyczenie wnętrz Muzeum na potrzebę nagrania
piosenki z tekstem Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego
Inne
Zakup progu niwelującego różnicę poziomu podłogi w ramach dostosowania wnętrz
Muzeum do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
W ramach działania przy realizacji projektu „Ja cała się składam”:
- uruchomienie strony www muzeum dostosowanej do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami oraz dostosowanej do uruchamiania na telefonach
- opublikowanie na You Tube Muzeum wykładu „Wacław Nałkowski”
- udostępnienie odbiorcom efektu prac przy „Stole kobiet”, czyli publikacja aplikacji
mobilnej „Stół kobiet”
BEZPIECZEŃSTWO
STRAŻ MIEJSKA
W okresie od 16.10. do 17.11.2020 r. Straż Miejska w Wołominie przeprowadziła 556
interwencji, w tym:
- ujawniła 2 naruszenia ustawy o czystości i porządku w gminach,
- ujawnili 3 wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
- 35 wykroczeń związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych,
- podjęła 21 interwencji w związku z podejrzeniem spalania odpadów w piecach,
- wykonali 22 konwoje wartości pieniężnych dla UM w Wołominie
- w związku z ujawnionymi wykroczeniami nałożyli 151 mandatów karnych na kwotę
15800 zł.
- codziennie strażnik miejski pełni również służbę ochronną w budynku UM.

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
 Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień WKU Warszawa – Praga
prowadzono postępowania przygotowawcze w zakresie nałożenia świadczeń
rzeczowych oraz osobistych na rzecz obrony;
 Od czasu wprowadzenia stanu pandemii z powodu COVID-19 koordynacja działań
służb oraz gminy w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii;
 Przygotowanie oraz realizacja umowy na zakup ozonatorów ze środków pochodzących
z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na potrzeby:
 placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin - 7
sztuk generatora ozonu o wydajności 20g/h oraz 11 sztuk generatora ozonu o
wydajności 40g/h,
 Urzędu Miejskiego w Wołominie – 1 sztuka generatora ozonu o wydajności 40g/h.
 Organizowanie spotkań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, monitorowanie
sytuacji w związku z epidemią w Urzędzie Miejskim, podległych jednostkach,
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placówkach oświatowych, pomoc w przygotowaniu organizacyjnym do zmian
rządowych dotyczących nakazów i zakazów wprowadzanych w celu przeciwdziałania
szerzeniu się epidemii, a także bieżąca ocena zagrożeń na terenie gminy.
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;
Prace aktualizacyjne „Planu operacyjnego Funkcjonowania gminy w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;
W zakresie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin: realizacja umów dotacji celowych na bieżące utrzymanie, rozliczenie okresowych kart eksploatacji sprzętu pożarniczego, rozliczanie ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach, realizacja rachunków do umów zleceń dla
członków OSP, przygotowanie umowy dotacyjnej dla OSP w Ossowie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na kwotę 160 000,00 pochodzącą w kwocie 70 000,00 PLN ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach uzyskanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przekazanej Gminie Wołomin.
Przekazanie Komendantowi Straży Miejskiej w Wołominie decyzji Wojewody Mazowieckiego WBZK-I.6333.301.2020 z dnia 25 października 2020 r. w sprawie polecenia
ścisłej współpracy z Policją zgodnie ze wskazaniami Komendanta Powiatowego Policji
w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
Koordynacja działań w zakresie przygotowania podległych jednostek gminy do sezonu
zimowego oraz przekazanie informacji na ten temat do Starostwa Powiatowego
Sprawdzenie możliwości otwarcia mobilnego punktu pobrań Drive-Thru w kierunku
wykrycia koronawirusa na terenie gminy Wołomin. Organizatorem punktu musi być
placówka medyczna. Prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami
medycznymi w tym zakresie.
Udział w szkoleniu online Starostwa Powiatowego w Wołominie w zakresie spraw
obronnych (Akcja Kurierska, Stały Dyżur, )
Przygotowanie wzorów wniosków Wydziału w celu umieszczenia ich w zakładce eusług gminy Wołomin.
Śledzenie codziennych doniesień prasy, telewizji, stron internetowych pod kątem
zagrożeń związanych z:
1. epidemią Covid – 19,
2. stopniem zanieczyszczenia środowiska,
3. działaniami służb specjalnych związanych z terroryzmem światowym,
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