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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA WOŁOMINA
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
OD 25 LUTEGO DO18 MARCA 2022 ROKU
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.
Przyjmowanie, zatwierdzanie, dokonywanie płatności faktur, rachunków i innych
dyspozycji płatności oraz naliczanie i księgowanie tych dokumentów.
W ramach zadań wydziału sporządzono również:
 4 projekty Zarządzeń Burmistrza Wołomina w sprawie zmiany w budżecie gminy
Wołomin na rok 2022 zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym,
 2 projekty Uchwał Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2022-2038,
 2 projekty Uchwał Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Wołomin na rok 2022.
 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 za styczeń 2022 roku.
 Sporządzono 9 sprawozdań zbiorczych za IV kwartał 2021 roku w tym;
 z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb 27S),
 z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb 28S),
 z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych (Rb – 34),
 o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb – N),
 o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb – Z),
 z wykonania dochodów podatkowych (Rb – PDP),
 o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb –
ST),
 o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb – Z),
 uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (Rb – UZ).
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WYDZIAŁ OPŁAT I PODATKÓW LOKALNYCH
Praca wydziału w tym okresie to nadal prace skupione na przeprowadzeniu rocznego
wymiaru podatkowego. W tym zakresie:
 Przygotowano umowy i wydano do doręczenia pracownikom decyzje podatkowe
zwrócone przez Sołtysów.
 Przygotowano listy wysyłkowe i przekazano do doręczenia za pośrednictwem
poczty decyzje zwrócone przez Sołtysów.
 Trwa księgowanie zwrotnych potwierdzeń odbiorów decyzji podatkowych na 2022,
co skutkuje powstaniem zobowiązania na koncie indywidualnym podatnika
i umożliwia prawidłowe zaksięgowanie wpłaty przez wydział Dochodów i
Egzekucji.
 Wydawane są decyzji podatkowe dla osób z innych gmin dla których Burmistrz
Wołomina został wyznaczony przez SKO jako organ podatkowy ( np. burmistrzowie,
skarbnicy innych gmin i ich rodziny).
 Trwa też wzmożona obsługa interesantów pojawiających się w wydziale w związku
ze zmianami, które zgłaszają po otrzymaniu rocznych decyzji podatkowych.
Ponadto:
1. Trwa weryfikacja i ewidencjonowanie na kontach podatkowych zobowiązań
wynikających ze złożonych rocznych deklaracji z tytułu podatku od nieruchomości rolnego
i leśnego składane przez osoby prawne, oraz deklaracji dotyczące podatku od środków
transportowych.
2. Do wydziału wpłynęło w analizowanym okresie 200 zawiadomień o zakończeniu
budowy z PINB, które są sukcesywnie ujawniane w ewidencji podatkowej.
3. Trwa weryfikacja i ewidencjonowanie na kontach podatkowych zobowiązań
wynikających deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z
zabudowy wielorodzinnej, która ma od stycznia 22r. zmieniona metodę naliczania z metody
wodnej na metodę od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Skierowano wezwania do
wspólnot które nie dopełniły terminowo ustawowego obowiązku złożenia deklaracji.
Ponadto wykonywano prace bieżące - statystyka najistotniejszych zadań poniżej:
EWIDENCJA PODATKÓW I OPŁAT
295

wydane decyzje - osoby fizyczne
informacje podatkowe przyjęte od podatników - osoby fizyczne

190
50

deklaracje podatkowe - osoby prawne
deklaracje dot. podatku od środków transportowych
2
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zawiadomienia o zmianach w Ewidencji Gruntów i Budynków
zawiadomienia o zarejestrowaniu bądź wyrejestrowaniu pojazdów
objętych podatkiem od środków transportowych
zawiadomienia PINB o rozpoczęciu użytkowania budynków
wezwania do złożenia wyjaśnień, informacji bądź deklaracji

95
36
25
22
4

decyzje jako organ wyznaczony przez SKO
zaświadczenia dot. przedmiotu opodatkowania (np. powierzchni
gospodarstwa)

9

EWIDENCJA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
406

przyjętych deklaracji w tym:

44

-deklaracje składanie po raz pierwszy

362

-korekty

19

pisemne wezwania do złożenia wyjaśnień

20
adresy skierowane do kontroli przez Straż Miejską

WYDZIAŁ DOCHODÓW I EGZEKUCJI
Praca wydziału, w tym okresie skupiona jest na: obsłudze i księgowaniu I raty 2022 r.
podatku pd nieruchomości, leśnego, rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, II raty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, przygotowanie sprawozdań budżetowych za m-c
02/2022 r. wpłat z tytułu dochodów budżetowych,
opłaty skarbowej, mandatów
(księgowanie wpłat za pośrednictwem banku i kasy, za pośrednictwem sołtysa, wystawianie
postanowień o zarachowaniu wpłaty, rozliczanie wpłat dokonanych przed terminem
płatności) bieżąca obsługa mieszkańca (wystawianie dowodów wpłat za podatki i opłaty,
udzielanie informacji).
Windykacji należności: wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Prowadzeniu
postępowań w sprawie udzielenia ulg, zwrotu podatku, opłaty skarbowej, zwrot podatku
akcyzowego, wystawianiu faktur sprzedaży, deklaracji Vat 7 JPK Urzędu Miejskiego w
Wołominie, generowanie JPK centralizacja, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu bądź
potwierdzające wysokość zaległości.
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STATYSTKI WYDZIAŁU DOCHODÓW I EGZEKUCJI
wydane decyzje – zwrot opłaty skarbowej

15

Zwrot opłaty skarbowej w toku

24

wprowadzanie mandatów ze Straży Miejskiej
decyzje dot. ulg w spłacie zobowiązań publicznoprawnych -w
toku

154

deklaracje Vat 7 +JPK centralizacja+korekty za 2021

10

deklaracje Vat 7 +JPK Urzędu Miejskiego + korekty za 2021
Wystawienie faktur (czynsz dzierżawny, przekształcanie,
wieczyste użytkowanie)
postanowienia o zarachowaniu wpłat na poczet zaległości bądź
rozksięgowaniu wpłat częściowych

4

decyzje określające nadpłatę
zaświadczenia o niezaleganiu bądź potwierdzające wysokość
zaległości

1

237
79
3
10

wpłaty -podatki (bank)

3395

wpłaty -podatki (kasa)
wpłaty -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(bank)
wpłaty -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(kasa)

975
3486

wpłaty- dochody (bank)

332

wpłaty-dochody (kasa)

375

upomnienia

588

tytułu wykonawcze
korespondencja do komorników sądowych i urzędów
skarbowych

132

decyzje dot. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

3

4

632
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decyzje dot. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w toku

3

postanowienia i wezwania w postępowaniu o udzielenie ulgi

4

Odwołanie do SKO na postanowienie o zarachowaniu wpłaty

1

Decyzja – zwrot podatku akcyzowego

17

zaświadczenia o pomocy de minimis

3

Działania podjęte przez Burmistrza Wołomina, wydziały merytoryczne i jednostki
organizacyjne:
1) ZARZĄDZENIA:
Od 03.01.2022r. wydano – 72 zarządzenia.
2) Wydział Organizacji Urzędu:
 od 03.01.2022r. wpłynęło 39 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
W 2021 r. wpłynęło łącznie 175 wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 Od 03.01.2022 roku do Centrum Obsługi Mieszkańców - Kancelaria Ogólna
wpłynęło ponad 10130 pism;
 INTERESANCI PRZYJMOWANI SĄ OSOBIŚCIE Z ZACHOWANIEM REŻIMU
SANITARNEGO ORAZ TELEFONICZNIE.
 OD 03 STYCZNIA 2022R. WPŁYNĘŁO 15 WNIOSKÓW O OBJĘCIE
PRZEDSIĘWZIĘCIA PATRONATEM BURMISTRZA WOŁOMINA.
 WPŁYNĘŁO
OGÓŁEM:
9
ZAPYTAŃ/WNIOSKÓW//INTERPELACJI
RADNEGO RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE;
 Wprowadzono do ewidencji środków trwałych powstałych w wyniku zakończenia
zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji oraz przedmiotów
majątkowych zakupywanych przez Wydziały/Zespoły dla potrzeb Urzędu Miasta w
roku budżetowym 2022.
 Sporządzono roczne sprawozdania GUS ozn. SG-01 środki trwałe oraz
przygotowano zestawienia majątku trwałego dla potrzeb WBF do sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2021.
 Współpraca z sołtysami w zakresie zmian i realizacji planu funduszu sołeckiego na
2022rok.
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3) ZADANIA INWESTYCYJNE:
Zadania inwestycyjne:
 Kontynuacja prac związanych z budową dróg gminnych ul. Błońskiej na odcinku
od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul.
Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych
01KDL, 02KDL, 06KDD
w Wołominie wraz z przebudową odcinków ulic
Ludowej, Wiosennej i bez nazwy w Wołominie z wyposażeniem w postaci
oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej – trwają prace w terenie,
planowany termin zakończenia prac: 19.06.2023 r.
 Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach – rozstrzygnięto postępowanie
przetargowe, zawarto umowę z wykonawcą, prace projektowe w toku, wprowadzono
wykonawcę na teren inwestycji, trwają prace projektowe oraz ostateczne uzgodnienia
z PKP, dokonano wycinki wszystkich drzew, termin zakończenia robót projektowych
31.03.2022 r. Termin zakończenia robót budowlanych – do 30.06.2022 r
 Kontynuacja robót budowlanych polegających na: rozbudowie i budowie drogi
gminnej – ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul.
Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą - podpisano umowę z wykonawcą prac,
dokonano wprowadzenia na budowę, termin realizacji robót: 15.04.2023 r.
 Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla
potrzeb Centrum Aktywności Wołomin – w dn. 30.04.2021 r. została podpisana
umowa z Wykonawcą prac, w dniu 12.05.2021 r. zostało dokonane wprowadzenie na
plac budowy, termin realizacji robót 30.07.2022 r., po uzyskaniu zgody od
konserwatora zabytków, wznowiono roboty w terenie. Trwają prace budowlane na
obiekcie.
 Rozbudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul.
Wileńskiej wraz z wlotem ul. Broniewskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1
Maja – podpisano umowę z wykonawcą, w dniu 02.06.2021 r. został wprowadzony
na budowę, rozpoczęto prace rozbiórkowe, trwają roboty drogowe, termin realizacji
prac 22.05.2022 r.
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego wraz z oświetleniem na odcinku od ok. km 35+713 do km ok.
38+648 do granicy z gminą Klembów w miejscowości Duczki i Stare Grabie –
podpisano umowę z wykonawcą w dniu 21.07.2021 r. wykonawca prac w dniu
28.07.2021 r. został wprowadzony na budowę, prace w terenie trwają.
 Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu
Kultury w Lipinkach na terenie nieruchomości (działka nr ew.: 165 w obrębie
Lipinki) położonej przy ul. Klonowej w miejscowości Lipinki gm. Wołomin, w
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w
Lipinkach” – ogłoszono postępowanie przetargowe, podpisano umowę w dniu
22.09.2021 r., wykonawca został wprowadzony na teren budowy. Przystąpiono do
6

WOŁOMIN, 21 MARCA 2022 ROKU

WOU.0057.3.2022












realizacji robót, prace trwają.
Rozbudowa dróg gminnych – ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do
ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg gminnych – ul. Kolejowa na odcinku od
ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu –
trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia prac 23.07.2023 r.
Budowa drogi gminnej ul. Zimowej w Wołominie wraz z przepompownią
kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jesiennej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Budowa ul. Zimowej w Wołominie – podpisano umowę z wykonawcą w dniu
19.08.2021 r. Wykonawca prac w dniu 25.08.2021 r. został wprowadzony na budowę,
trwają prace związane z montażem przepompowni kanalizacji deszczowej oraz
roboty drogowe.
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parku kieszonkowego przy
skrzyżowaniu ul. Legionów i ul. Wileńskiej w Wołominie w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR” –
roboty zostały odebrane.
Budowa gminnego budynku mieszkalnego, komunalnego, wielorodzinnego wraz
z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną na działce o nr ew. 82 (obecnie
nr 82/2) obręb 04 w miejscowości Nowe Lipiny, gmina Wołomin przy ul. Rolnej, w
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa domu komunalnego w Nowych
Lipinach. W dniu 08.11.2021 r. podpisano umowę z Wykonawca robót. W dniu
10.11.2021 r. wprowadzono Wykonawcę na teren budowy. Roboty budowlane w
toku.
W dniu 1 marca 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na bieżącą konserwację
chodników o nawierzchni twardej na terenie gminy Wołomin w 2022 roku (remonty
cząstkowe chodników) w ramach gminnego zadania pn.: „Remonty chodników”.
Opracowanie kompletnych projektów budowlanych (technicznych) i wykonanie na
ich podstawie robót budowlanych związanych z modernizacją infrastruktury
oświetleniowej dróg publicznych na terenie Gminy Wołomin polegających na
wymianie
istniejących
wyeksploatowanych
i
nieefektywnych
opraw
wysokoprężnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm.
Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne
ledowe”, podpisano umowę z Wykonawcą prac, Wykonawca został wprowadzony na
teren budowy. Projekty czasowej organizacji ruchu oraz wnioski o warunki
techniczne do PGE Dystrybucja niezbędne do opracowania dokumentacji
projektowej są w trakcie przygotowania przez Wykonawcę. Planowany termin
rozpoczęcia robót montażowych opraw – lipiec 2022 r.

Prace projektowe:
Trwają prace projektowe, termin zakończenia:
 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej
w Zagościńcu – planowany termin zakończenia prac projektowych 15.10.2022 r.
7
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 Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. Wołomińskiej do
Partyzantów – dokumentacja zakończona, uzyskano decyzję ZRiD. Na budowę ww
odcinka ul. Legionów Gmina Wołomin otrzymała dofinansowanie ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r.
Trwają prace projektowe Budowy ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul.
Partyzantów do ul. 1-go Maja
 Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) – została wydana decyzja
ZRID od której wpłynęło odwołanie.
 Budowa ul. Nagórnej w Wołominie – 30.09.2022 r.
 Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach – 30.09.2022 r.
 Budowa ul. Polskiej – termin realizacji prac projektowych do 30.06.2022 r. Starosta
Wołomiński w dniu 10 marca br. wszczął postępowanie administracyjne o wydanie
decyzji ZRID.
 Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową – planowany termin
zakończenia prac projektowych 30.09.2022 r.
 Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego – planowany termin zakończenia
prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID 30.06.2022 r.
 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Parkowej w
Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej – podpisano umowę
termin realizacji prac 30.10.2022 r.
 Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie – aktualizacja projektu - prace w
toku, termin zakończenia prac – 15.04.2022 r.
 Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie – aktualizacja projektu – prace w toku,
termin zakończenia prac projektowych– 15.04.2022 r.
 Przebudowa ul. Nowej w Wołominie – projekt – prace projektowe w toku, termin
zakończenia prac – 30.03.2022 r.
 Budowa skateparku w Wołominie na terenie ZS nr 5 przy ul. Lipińskiej –
projekt – zakończono prace projektowe, trwają formalności związane z uzyskaniem
pozwolenia na budowę, termin umowny – 28.07.2022 r.
 ul. Mickiewicza w Wołominie na odcinku od 1-go Maja do ul. Moniuszki – prace
projektowe w toku. Termin realizacji do 20.08.2022 r.
 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy ul.
Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów” planowany termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z
uzyskaniem decyzji ZRID 30.09.2022 r.
 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy ul.
Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul.
Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy
S-8)”. Termin realizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
w imieniu Inwestora do 30.09.2022 r.
 Opracowanie
kompletnej
dokumentacji
projektowo
kosztorysowej
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową
8
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pomieszczeń w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń – podpisano
umowę z Wykonawcą, termin realizacji prac 17.03.2022 r. Projektant wystąpił o
zmianę terminu wykonania prac do 15.06.2022 r.
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb remontu i
termomodernizacji trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących
się na nieruchomościach położonych w Wołominie przy ul. Ogrodowej 1 , ul.
Ogrodowej 7 i ul. Warszawskiej 31, w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin –
podpisano umowę z Wykonawcą. Rozpoczęto prace projektowe.
 Podpisano umowę z Projektantem na wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla potrzeb rozbudowy ul. Poniatowskiego w Wołominie
na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów wraz z uzyskaniem decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w imieniu Zamawiającego. Termin
realizacji umowy 30 listopad 2022 r.
 Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie – zlecono
opracowanie dokumentacji
technicznej remontu nawierzchni rampy. Termin
wykonania dokumentacji do dnia 29.04.2022 r.
Ogłoszone postępowania przetargowe:
1. Wykonanie remediacji powierzchni ziemi na działkach o nr ew. 226/2, 275/2,
276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obręb 0036 przy ul. Zielonej i Legionów w Wołominie
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie i przygotowanie terenu po
„Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie – wniesiono
odwołanie do KIO.
2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie doradztwa i nadzoru nad
wykonaniem otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych
Wołomin GT-1 w Wołominie, w ramach zadania pn. „Poszukiwanie i rozpoznanie
zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie”. Postępowanie
przetargowe zostało rozstrzygnięte. W czasie określonym ustawą Prawo zamówień
publicznych na zawarcie umowy z wybranym wykonawcą, jeden z potencjalnych
wykonawców wskazał, że wymagane w SWZ przez Zamawiającego kwalifikacje do
wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności wiertniczej, są
kwalifikacjami nieodpowiadającymi przedmiotowi zamówienia. W związku z
powyższym Zamawiający zwrócił się do Departamentu Geologii i Koncesji
Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o wykładnię przepisów Prawa
geologicznego dotyczących kwalifikacji jakie powinny posiadać osoby realizujące
funkcje nadzoru nad realizacją geotermalnych otworów badawczo –
eksploatacyjnych o głębokości powyżej 100 m.
3. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi gminnej ulicy
Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej, oraz
przygotowanie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia i zawiadomienie
właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przystąpieniu do
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użytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie przygotowanie wniosku i
wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul.
Kopernika do ul. Tęczowej – rozstrzygnięto postępowanie, przygotowywana jest
umowa.
4. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb
budowy ul. Krótkiej w Duczkach wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej w imieniu Zamawiającego – przeprowadzono już dwa
postępowania mające na celu wybór wykonawcy prac projektowych. Pierwsze
postępowanie zostało unieważnione gdyż jedyna oferta jaka wpłynęła przekraczała
dwukrotnie wartość jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie
zadania. Drugie postępowanie również zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła
żadna oferta. W najbliższym czasie postępowanie zostanie powtórzone po raz trzeci.
5. Remont dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie przy
ul. Kazimierza Wielkiego 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja infrastruktury oświatowej”. W dniu 15 marca br. postępowanie
przetargowe na roboty budowlane zostało rozstrzygnięte. Rozpoczęto
procedurę celem podpisania umowy z Wykonawcą robót, zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych. Termin realizacji robót – 6 tygodni od dnia
podpisania umowy.
6. Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Wołomin
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej w 2022 r – rozstrzygnięto
postępowanie przetargowe. W dniu 16.03.2022 r. zawarto umowę z wykonawcą.
Planowany termin rozpoczęcia prac w terenie to 21.03.2022 r.
7. Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie wraz z niezbędną
infrastrukturą, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul.
Wiejskiej w Wołominie” - postępowanie w trakcie sprawdzania i wyjaśniania ofert.
8. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy
sięgacza od ul. Brzozowej w Wołominie na odcinku od ul. Brzozowej do działki nr
ew. 33/2 obręb 36 Wołomin wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej w imieniu Zamawiającego – pierwsze postępowanie zostało
unieważnione. Przeprowadzono kolejne postępowanie, w wyniku którego wpłynęła
jedna oferta spełniająca warunki postępowania.
9. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Wołominie przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości” - w pierwszym
postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której wartość przekroczyła posiadane środki
finansowe. Przygotowano dokumenty do drugiego postępowania i przekazano do
zamówień publicznych.
10.Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu i odwodnieniu
terenu przy obiekcie komunalnym przy ul. Mariańskiej 14/16 w Wołominie w
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze
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Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin” – w pierwszym postępowaniu nie
wpłynęła żadna oferta. Ogłoszono drugie postępowanie, termin składania ofert 202204-01.
11. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego: w ramach zadania
przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę prac polegających na
rozbudowie oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kasprzykiewicza w
Leśniakowiźnie. Trwają czynności zmierzające do zawarcia umowy z wykonawcą
prac. Trwa przygotowanie postępowania na wybór wykonawcy prac związanych z
budową oświetlenia ul. Makowej w Lipinkach.
12.Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: budowa chodnika wraz z odwodnieniem
drogi ul. Racławickiej w Majdanie – w wyniku postępowania o zamówienie
publiczne wpłynęła oferta, która znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający
przeznaczył na ten cel. Postępowanie zostało unieważnione.
13.Rozbudowa ul. Wilsona w Wołominie polegająca na budowie ścieżki rowerowej –
w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, do dnia 15
marca br. wpłynęły dwie oferty. Trwa postępowanie przetargowe.
4) WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
 Przyjęto 40 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny w tym: liczba wniosków
typu zgłoszenia nowej rodziny: 15, liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny
dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców: 14 , liczba przyznanych Kart dla
nowego członka rodziny: 3, liczba wniosków o uzupełnienie rodziny: 2,liczba
przyznanych nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami: 4, liczba
przyznanych duplikatów Kart: 2.
 Trwa rozliczenie realizacji zadań publicznych za lata 2020-2022.
 Ogłoszono otwarte konkursy ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z
zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt.: „Integracja i aktywizacja
środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań
zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”.
 Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej pt.: „Wspieranie szkolenia sportowego
prowadzonego przez kluby sportowe z terenu Gminy Wołomin”. Trwa procedura
przygotowania umów.
 Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania publicznego w ramach konkursu pt.:
„Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy
Wołomin na 2022 rok”.Trwa procedura przygotowania umów.
 Trwa postępowanie konkursowe na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pt.
„Przystań Lokalnych Inicjatyw”.
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 Trwa postępowanie konkursowe na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pt.: „Wspieranie rodzin i osób w
trudnej sytuacji życiowej”.
 Przyjęto sprawozdanie częściowe z realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób pt.: „Zapewnienie kompleksowej opieki nad
osobami bezdomnymi”.
 Przygotowano projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wołomin przez
Gminę Poświętne realizacji zadania publicznego dotyczącego kierowania osób
niepełnosprawnych
intelektualnie,
osób
ze
spektrum
autyzmu
lub
niepełnosprawnościami sprzężonymi do Środowiskowego Domu Samopomocy w
Wołominie.
 Przygotowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na rok 2022.
 Przyjmowano wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych
zgodnie z Uchwałą Nr XXIX – 160/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24
listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów
sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej oraz Uchwały Nr LVIII-149/2018 Rady
Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały, o
której mowa powyżej.
 Prowadzono telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji
o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2.
 Przekazano dotację podmiotową z budżetu Gminy Wołomin dla niepublicznych
szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz publicznych przedszkoli za miesiąc
luty 2022 r.
 Złożono wnioski o przyznanie dofinansowania do Orlików w ramach projektu
Lokalny Animator Sportu. Gmina Wołomin została zakwalifikowana do projektu.
Obecnie trwa procedura podpisywania umów.
 Dokonano okresowego rozliczenia wejść na basen w ramach porozumienia
międzygminnego z gminą Zielonka i Radzymin.
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli
Realizacja projektów
Szkoły złożyły sprawozdania z realizacji projektu „Posiłek w szkole i w domu” (Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w
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Wołominie)
Dokonano rozliczenia projektu „Laboratoria przyszłości” za 2021 rok.
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów
Zgromadzono informacje od dyrektorów szkół dotyczące realizacji dodatkowych zajęć
specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Zajęcia realizowane
będą w bieżącym i przyszłym roku szkolnym do dnia 22 grudnia 2022 r.
Przyjmowanie dzieci obywateli Ukrainy do szkół na terenie Gminy Wołomin.
Monitorujemy liczbę dzieci przyjmowanych do szkół prowadzonych przez Gminę Wołomin.
Według stanu na dzień 17 marca 2022 r. zostało przyjętych 86 uczniów.
Utrzymujemy stały kontakt z dyrektorami szkół oraz udzielamy niezbędnych informacji
w tym zakresie.
Rekrutacja
Trwa proces rekrutacji do szkół i przedszkoli.
ZEASiP realizuje zadania bieżące oraz zadania z zakresu kadr, finansów i księgowości
obsługiwanych szkół i przedszkoli.
5) PLANOWANIE ROZWOJU I REWITALIZACJA
Zadanie
Komitet Rewitalizacji
(KR)

Remont dla Seniora
Wołomin ODNOWA minigranty
Rewitalizacja

Postęp w pracach
Planowana na 7 marca sesja komitetu została przełożona na na
późniejszy termin. Na agendzie będzie dyskusja na temat
postulatu przywrócenia historycznych nazw niektórym ulicom,
projekt pilotażowy - estetyka przystanków komunikacji
miejskiej, plan pracy, omówienie sytuacji po konkursie
architektonicznym na modernizację Placu 3 Maja
Do połowy marca zrealizowano 37 zgłoszeń od osób starszych
(drobne naprawy, pomoc techniczna)
W porozumieniu z Komitetem Rewitalizacji oraz Komisją Pożytku Publicznego trwają prace nad zmianą (uproszczeniem)
regulamin projektu
 Do końca połowy lutego WPR wydał ponad 140 zaświadczeń o tym czy nieruchomość jest położona na terenie rewitalizacji.
 Przestrzeń dla Partycypacji.
W końcowej fazie przygotowania jest tekst raportu z konsultacji społecznych na temat miejscowego planu rewitalizacji
(obejmuje analizę 2 etapów konsultacji, warsztatów i ankiet pisemnych oraz on-line).
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 WPR kontynuuje działania mające na celu wykonanie
kolejnych murali w centrum miasta. Trwają poszukiwania najlepszej lokalizacji na murale.
 Trwają przygotowania do wykonania projektu parku
kieszonkowego przy ul. Wileńskiej w Wołominie (tzw.
"Park 122") – zlecono wykonanie projektu.
 Przedstawiciele WPR wzięli udział w projekcie „Regiony Rewitalizacji” organizowanego przez Departament
Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego. W ramach projektu odbyły się
trzy spotkania i szkolenia z udziałem ekspertów dotyczące przyszłości i rozwoju działań rewitalizacyjnych w
naszej gminie
 WPR koordynuje działania dot. wykonania tężni na
ul. Tęczowej w ramach realizacji Społecznych Wniosków – zaproszenie do składania ofert opublikowano na
platformie zakupowej, termin składania: do 18.03.
6) WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Gmina Wołomin w okresie od dnia 15.02.2022 r. do dnia 16.03.2022 r. wydała łącznie
132 bilety metropolitalne, w tym:
 115 - Wołomińskich Kart Mieszkańca;
 17 - Wołomińskich Kart Mieszkańca Senior.
 Bieżąca obsługa zgłoszeń z Systemu Komunikacji Mobilnej Urzędu Miejskiego w
Wołominie.
 Realizacja funduszu sołeckiego w Starych Lipinach- zakup i montaż doposażenia
placu zabaw.
 Wykonanie ogrodzenia nieruchomości w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki
terenów gminnych. Sienkiewicza 8 i teren OSiRU od strony ul. Starowiejskiej.
 Wykonanie siłowni plenerowej w Starym Grabiu- dostawa i montaż urządzeń na
terenie Szkoły w Starym Grabiu, zadanie w ramach wykonania funduszu sołeckiego.
 Wykonanie przeglądu pozimowego urządzeń stanowiących wyposażenie na
gminnych placach zabaw. (łącznie 31 obiektów na terenie miasta i sołectw).
 Rozpoczęcie wymiany piachu na placach zabaw - piach w piaskownicach i na polach
piaskowych.
 Kontynuacja równania ulic o nawierzchni gruntowej. Prace prowadzone zgodnie z
harmonogramem.
 Podpisanie umowy na „Utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni w gminie Wołomin
w 2022 roku”.

Podpisanie umowy na „ Bieżącą konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych na
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terenie gminy Wołomin w 2022 roku.

Bieżąca pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na Terenie Gminy.

Bieżąca obsługa zgłoszeń z Systemu Komunikacji Mobilnej Urzędu Miejskiego w
Wołominie.
 Stała współpraca z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, dotycząca
wprowadzania zmian w rozkładach jazdy/organizacji ruchu dla linii lokalnych L:
L35, L36, L37, L38, L40 oraz N62.
 Stała współpraca z przewoźnikiem – firmą ABUS Sp. z o.o., dotycząca komunikacji
miejskiej na terenie miasta i gminy Wołomin.
 Prace związane z bieżącą konserwacją oświetlenia ulicznego, oświetlenia parkowego
oraz oświetlenia miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Wołomin.
 Prowadzenie zadania dotyczącego sterylizacji, kastracji i elektronicznego
znakowania psów i kotów z terenu gminy Wołomin. W lutym 2022 r. gmina Wołomin
sfinansowała 51 zabiegów, w tym:
a) sterylizacja psów – 13,
b) sterylizacja kotów – 21 ,
c) kastracja psów – 1,
d) kastracja kotów –10,
e) elektroniczne znakowanie – 6.
 Realizacja zlecenia nr 2/2022 do umowy w zakresie konserwacji oświetlenia
ulicznego, parkowego oraz miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Wołomin. W
ramach zlecenia wykonane zostało:
 wymiana opraw LED w Zagościńcu przy ul. Nadrzecznej 16 i 18;
 wymiana opraw LED w Wołominie przy ul. Granicznej;
 wymiana opraw LED w Starych Lipinach przy ul. Radosnej
 wszczęcie procedury mającej na celu zawarcie umowy dotyczącej
ubezpieczenia OC gminy Wołomin.
 Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg
gruntowych na terenie Gminy Wołomin. Do dnia 17.03.2022r. wyrównano
następujące drogi: ul. Kmicica, Wołomin, ul. Podbipięty, Wołomin, ul. Zagłoby,
Wołomin, ul. Wołodyjowskiego, Wołomin, ul. Skrzetuskiego, Wołomin, ul. Ketlinga,
Wołomin ,ul. Oleńki, Wołomin ,ul. Willowa, Wołomin, ul. Orzechowa, Wołomin, ul.
Owocowa, Zagościniec, ul. Truskawkowa, Zagościniec , ul. Mostowa, Czarna , ul.
Kochanowskiego, Czarna , ul. Gościniec,Czarna, ul. Podgórska, Czarna , ul.
Powstańców Warszawy, Czarna
 Zamiatania mechanicznego na terenie miasta:
 Powierzenie zadania własnego Gminy z zakresu zamiatania mechanicznego miasta
zostało podpisane w dniu 10.03.2022r. Rozpoczęcie prac planowane jest na
21.03.2022r.
 Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wołomin.
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7) ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
ODPADAMI.
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA:
Drzewa i krzewy:
 wpłynęły 44 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i krzewów;
 wpłynął 1 wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów i 1 wniosek o
zmianę zezwolenia;
 w ramach prowadzonych spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na usunięcie
drzew
z terenu prywatnych nieruchomości dokonano 92 oględzin w terenie, podczas
których sporządzono 92 protokołów;
 wydano 1 decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa, 1 decyzję zmieniającą decyzję w
zakresie terminu usunięcia drzewa; 2 decyzje umarzające opłatę za usunięcie drzew;
6 decyzji wnoszących sprzeciw do zgłoszenia;
 wydano 3 postanowienia nakładające obowiązek uzupełnienia zgłoszenia.
Inne:
 łącznie prowadzonych jest 10 postępowań administracyjnych o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach,
 przekazano uzupełnienie dokumentacji do organów opiniujących w 1 postępowaniu
administracyjnym,
 przygotowano 3 wezwania do uzupełnienia dokumentacji w ramach postępowania o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 przygotowano 2 wezwania do uzupełnienia w sprawach zmiany stanu wody na
gruncie,
 przygotowano zawiadomienie o oględzinach w sprawie zmiany stanu wody na
gruncie,
 wydano 1 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
 wydano postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko,
na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 wydano postanowienie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji administracyjnej,
 wydano postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 przygotowano wezwanie w sprawie wydania zaświadczenia o pracy w gospodarstwie
rolnym,
 przeprowadzono 2 razy oględziny w sprawie zmiany stanu wody na gruncie,
 udzielono informacji na temat obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,
 udostępniono informacje o środowisku i jego ochronie,
 wprowadzano dane do Bazy ocen oddziaływania na środowisko oraz do wykazu
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Ekoportal,
przyjmowanie na bieżąco i wprowadzanie do systemu deklaracji CEEB,
przyjęto kolejne 4 wnioski na dotację gminną udzielną w formie dofinansowania ze
środków budżetu Gminy Wołomin na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła tzw.
„kopciuchów” (łączna liczba przyjętych wniosków 38);
przygotowano 1 wezwanie do uzupełnienia dokumentacji w ramach złożonego
wniosku dotacyjnego na wymianę tzw. „kopciucha”;
przyjęto 4 wnioski na dotację gminną udzielaną w formie dofinansowania ze
środków budżetu Gminy Wołomin na wykonanie indywidualnej instalacji gazowej
budynku/lokalu ogrzewanego z wykorzystaniem nieekologicznego źródła ciepłą
(przyłącze gazowe);
wpłynął 1 wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych i wydano 1
decyzję w przedmiotowym zakresie;
wpłynął 1 wniosek o wydanie zezwolenia na przelot nad miastem w celu zrzucenia
szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów.

ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI:
Gospodarka odpadami:
 Na bieżąco informowano telefonicznie i osobiście mieszkańców Gminy Wołomin
w zakresie odbioru odpadów komunalnych, możliwości skorzystania z odbioru
odpadów azbestowych finansowanego przez gminę Wołomin;
 Na bieżąco przyjmowano od mieszkańców i przekazywano do MZO zgłoszenia
w zakresie odbioru odpadów komunalnych;
 Na bieżąco drukowano kody kreskowe zgłaszane przez mieszkańców;
 Prowadzono postępowania w sprawie wydania decyzji nakazujących usunięcie
odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania;
 Weryfikowano wnioski dotyczące odbioru wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Wołomin;
 Złożono wniosek
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania dotyczącego odbioru
wyrobów zawierających azbest;
 Złożono roczne sprawozdanie dotyczące gospodarki nieczystościami ciekłymi;
 Przeprowadzono wizje w terenie dotyczące zgłoszeń nielegalnego składowania
odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (dzikie wysypiska);
 Weryfikowano sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne z
terenu gminy Wołomin;
 Weryfikowano projekt harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z terenu
miasta i gminy Wołomin;
 Wydano 2 decyzje zezwalające na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych;
 Wydano 3 postanowienia w zakresie gospodarowania odpadami oraz
nieczystościami ciekłymi.
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8) WYDZIAŁ URBANISTYKI i Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
1. Skierowano na sesję Rady Miejskiej uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek w gminie Wołomin -część A.
2. Skierowano na sesję Rady Miejskiej uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla
Wołominek w Wołominie – część H.
3. Kontynuacja prac nad projektami miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i studium:
- mpzp dla terenu położonego w Wołominie pomiędzy ul. Piłsudskiego, Błońską
i Krakowską w Wołominie (Komenda Policji) – projekt uzyskał zgodę Ministra
Klimatu i Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących
własność Skarbu Państwa na cele nieleśne, nanoszenie zmian w projekcie
wynikających z uzyskanych opinii, uzgodnień i zgód;
- mpzp Czarna, Helenów, Wołomin w Gminie Wołomin – etap II – projekt na etapie
opiniowania i uzgadniania;
- mpzp Czarna, Helenów, Wołomin w Gminie Wołomin – etap III – projekt na etapie
opiniowania i uzgadniania;
- mpzp Centrum Duczek – część B – projekt w trakcie przygotowywania przez
pracowników Wydziału Urbanistyki;
- rozeznanie rynku w ramach czynności poprzedzających udzielenie zamówienia
publicznego – wykonanie projektów 12 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.









4. Ponadto Wydział Urbanistyki wydał:
3 szt postanowień;
1 szt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
31 szt decyzji o warunkach zabudowy;
18 szt wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania;
przestrzennego/studium (w tym jeden wypis obejmujący 99 działek);
48 szt zaświadczeń o braku miejscowego planu;
4 szt odpowiedzi na wnioski w sprawie zmiany mpzp/studium;
21 szt odpowiedzi w sprawach innych;
3 szt opinii

9) ZESPÓL INFORMATYKI
Zespół Informatyki w okresie między sesjami zajmował się wraz z WPŚ przygotowaniem
koncepcji i zakresu do wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Cyfrowa
Gmina" oraz sprawami bieżącymi wynikającymi z działalności komórki tj. m.in.
monitorowaniem i
administrowaniem systemów oraz utrzymaniem zaplecza
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informatycznego Urzędu, przeprowadzaniem zamówień, przygotowaniem i serwisem
sprzętu komputerowego, realizowaniem zgłoszeń.
10) ZEC Sp. z o.o. w Wołominie
Pracują dwa kotły węglowe, produkowana jest energia cieplna dla mieszkańców

na potrzeby przygotowania C.W.U oraz C.O;
W dniu 11.03.2022 r. odbyła się dostawa miału węglowego z KWK Mysłowice

Wesoła. Kolejna dostawa miału węglowego z kopalni przewidywana jest w kwietniu
2022 r.;
W dalszym ciągu pracujemy w podwyższonym reżimie sanitarnym z uwagi

na COVID-19;
Dobiega końca okres sprawozdawczo-rozliczeniowy za rok 2021;

Systematycznie monitorowana jest sytuacja na rynku uprawnień do emisji dwutlenku

węgla oraz dokonywane są sukcesywne zakupy uprawnień do emisji CO2;
Przeprowadzono pomiary ilości emitowanych zanieczyszczeń na wylocie za kotłami;

Zakończono postępowanie przetargowe na wykonaniu 5-cio letnich przeglądów

instalacji elektrycznej niskiego napięcia i odgromowej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2
Ustawy Prawo Budowlane;
Zgodnie z Ustawą z dnia 13.01.2022r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i

usług (Dz. U. poz. 196) wprowadzono od 01.02.2022r. do 31.07.2022r. dla
sprzedaży energii cieplnej stawkę podatku VAT w wysokości 5%.;
Trwają prace nad przygotowaniem zamówienia publicznego na budowę przyłącza

ciepłowniczego do projektowanej myjni samochodowej na terenie galerii Wołomin;
Trwają prace nad przygotowaniem sprawozdań i analiz dotyczących roku

poprzedniego;
Prowadzone są prace konserwacyjne i eksploatacyjne na sieci ciepłowniczej, węzłach

oraz na urządzeniach na terenie ciepłowni;
11) MZO Sp. z o.o. w WołominieOgłoszono następujące postępowania prowadzone w
wyniku przetargu nieograniczonego:
1. „Usługa rozdrabniania odpadów przyjmowanych do Miejskiego Zakładu Oczyszczania
w Wołominie sp. z o.o.”
12) PWIK Sp. z o.o.Trwają prace wykonawcze przy:
1. Budowie sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi, budowie sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi oraz budową
przepompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym i infrastrukturą towarzyszącą w
ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Zielonej do wysokości dz. ew. nr 172/4 obr. 36
Wołomin.
2. Budowie sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Lipińskiej do ul.
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Traugutta w Wołominie.
3. Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul.

4.

5.

6.

7.

8.

Kochanowskiego w Wołominie. Zakończono prace wykonawcze w terenie, trwa
kompletowanie dokumentacji powykonawczej.
Dostawie agregatu kogeneracyjnego na Oczyszczalnię Ścieków KRYM – Trwają
protokolarne odbiory pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w zakresie prac
elektroenergetycznych, ścieżki biogazowej oraz węzła ciepłowniczego powiązanych
bezpośrednio z agregatem kogeneracyjnym oraz osuszaczem biogazu oraz
podgrzewaczem w ramach realizacji zadania dostawy agregatu 210 kW w ramach
POIiŚ IV. Obecnie prowadzone są wstępne uruchomienia jednostki kogeneracyjnej w
warunkach docelowej eksploatacji obiektowej .
Modernizacji komory dopływowo - rozdzielczej wraz z budową obejść
technologicznych i niezbędnej infrastruktury na terenie przepompowni ścieków
„Gryczana”- Prace budowlane, montażowe oraz kontrolno-pomiarowe w terenie
zostały ukończone. Obecnie trwają końcowe uzgadnianie dotyczące dokumentacji
powykonawczej.
SUW Lipińska - Naprawie dwóch zbiorników filtracyjnych odmanganiaczy na SUW
Lipińska wraz z uzyskaniem dokumentacji naprawczej oraz odbiorem UDT.
Wykonawca uzyskał zatwierdzenie dokumentacji naprawczej w UDT . W dniu
28.02.2022 r. Wykonawcy został przekazany tern budowy. Trwają prace naprawcze.
Termin realizacji zamówienia do 28.04.2022 r.
SUW Graniczna - Wymianie odcinka głównego rurociągu wody uzdatnionej fi 500 na
SUW „Graniczna” w Wołominie. Czas realizacji całości zamówienia, wg. założeń
podpisanej Umowy z Wykonawcą – do 15.03.2022 r. Z uwagi na opóźnienia w
dostawie materiałów (rur i armatury) na wniosek Wykonawcy z dnia 01.03.2022 r.,
termin zakończenia prac w terenie wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji
powykonawczej został wydłużony do 31.03.2022 r.
SUW Wołomin Północny - W dniu 02.02.2022 została przeprowadzona z Wykonawcą
wizja w terenie. Na spotkaniu ustalono trasę dojazdu sprzętu wiertniczego do
wytyczonego punktu nowego ujęcia. Ponadto wskazano i oznakowano konieczne do
wycinki drzewa. Zamawiający uzyskał zgodę Starostwa Powiatowego w Wołominie,
Wydział Ochrony Środowiska (Decyzję nr 44/22 z dn. 04.03.2022 r.) na usunięcie
drzew. Wycinka zostanie zrealizowana do 31.03.2022 r.

„Modernizacja sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w
Wołominie i w Lipinach Nowych” 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 (POIŚ IV) – 18.02.2022 r.
podpisano umowę z wybranym Wykonawcą firmą Handlowo - Usługową INSTBUD
Stanisław Boguta Spółka Jawna z siedzibą w Nieznanowicach 50, 32-420 Gdów.
Przeniesiono sterowanie i wizualizacje pompowni P32 ul. Nowa Wieś ze starej wizualizacji
na nowy system SCADA. Zakończono prefabrykację rozdzielni na SUW Grabie Stare.
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Prowadzono czynności związane z bieżącą eksploatacją i usuwaniem awarii urządzeń
energetycznych i AKPiA Przedsiębiorstwa.
Fotowoltaika na SUW Lipińska (wybudowanie instalacji fotowoltaicznej „mikro” o mocy
szczytowej poniżej 50kWp”). Wykonawca usuną zgłoszone nieprawidłowości. Trwają
procedury formalno-prawne związane z przyłączeniem instalacji do sieci dystrybucyjnej.
Weryfikacja metody oznaczania chlorków - Przeprowadzono weryfikację metody
oznaczenia chlorków w wodzie i ściekach. Wyznaczono niepewność oznaczenia i
przygotowano metodę do akredytacji.
Pracownicy GEW (Grupa eksploatacji sieci wodociągowej) prowadzili prace przy:
- usuwaniu awarii wodociągowych – 5 szt.
ponadto pracownicy GEW wykonywali prace przy przebudowie sieci wodociągowej na
terenie SUW Stare Grabie, odpowietrzaniu i przebudowie instalacji na SUW Graniczna.
Usuwali drobne awarie na przyłączach wodociągowych, 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 i GEP (Grupa eksploatacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni):
wybudowali przyłącza kanalizacji sanitarnej w Wołominie w ilości 3 szt. w Gminie
Wołomin. Dokonywali kontroli uzbrojenia kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej
w Wołominie w ul. Kościelnej i ul. Armii Krajowej. Usuwali
awarie na sieci kanalizacji sanitarnej w Wołominie w ul. Chrobrego i sieciach kanalizacji
deszczowej. Wykonywali monitoring kamerą inspekcyjną sieci kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej w Wołominie w ul. Mieszka I oraz monitoring przyłączy i
odgałęzień, wykonywali przeglądy i konserwacje przepompowni ścieków oraz
separatorów na terenie gminy Wołomin. Realizowali program „Buduj z PWiK”.
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU
OSIR HURAGAN
Odnowiona została, ze środków własnych OSiR sala muzealno-konferencyjna. Zapraszamy
do obejrzenia i zapoznania ze zbiorami.
Trwają przygotowania boisk do rozpoczęcia sezonu piłkarskiego. Podziękowania należą się
MZO w Wołominie, za pomoc w tych przygotowaniach.
Do maja planowane jest posadzenie na terenie OSiR 25 drzew - lip drobnolistnych, zgodnie
z decyzją Starosty Wołomińskiego nr 632 o nasadzeniu usuniętych drzew nowymi
nasadzeniami. Zostały już skierowane zapytania ofertowe w tym zakresie.
W dniach od 1 do 17 marca 2022 r. Pływalnię odwiedziło łącznie 12.831 osób.
W dniu 8 marca z okazji Dnia Kobiet, Pływalnia przygotowała dla Pań okolicznościowe
zniżki.
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W nocy z 19 na 20 marca, w godz. 18.00-06.00 na Pływalni OSiR odbędzie się VII
Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki OTYLIADA 2020.
Pływalnia OSiR prowadzi bezpłatne zajęcia dla dzieci z Ukrainy.
MUZEUM
Informacja z działalności Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie w
okresie od 18 lutego do 17 marca 2022
Frekwencja 66 osób
1. 30. lecie Muzeum
- publikacja cyklu „30 lat Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie”
na profilu fb instytucji
- wprowadzenie do sprzedaży pocztówek okolicznościowych wydanych z okazji 30lecia Muzeum
3. Promocja i reklama
- audycje w Radio FAMA „Co słychać u Nałkowskich” - cykliczne, w co drugi
czwartek spotkania z Muzeum na antenie radio
- audycja „W cieniu sławnej siostry: rzecz o Hannie Nałkowskiej” w „Sekretach
Mazowsza” w RDC u red. Piotra Łosia 26 stycznia
- reportaż w „Sekretach Mazowsza w RDC” z wernisażu wystawy „Przedwieczne.
Kobiety w odcieniach sepii” w dniu 7 marca
4. Inne działania
- otwarcie wystawy z okazji Dnia Kobiet – „Przedwieczne. Kobiety w odcieniach
sepii”, wernisaż 5 marca
- prace nad wystawą plenerową z okazji jubileuszu placówki
- prace nad wystawą cyfrową „30 lat Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w
Wołominie”
- włączenie się w działania Komitetu Pomocy Muzeom Ukrainy wraz ze
Stowarzyszeniem „Wizna 1939” oraz przekazanie darów rzeczowych
- przygotowanie i wysłanie wniosku o dofinansowanie działań kulturalnych do programu
„Kultura – interwencje” NCK
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie działań kulturalnych do Fundacji LOTTO
- zmiana wysokości opłat za korzystanie z usług Muzeum – bilety wstępu 10,00; ulgowe
bilety 5,00
- podjęcie współpracy przy organizacji II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im.
Władysława Podkowińskiego, organizowanego przez Zespół Szkół im. Władysława
Podkowińskiego w Mokrej Wsi
SIK OSSÓW


18 lutego naszą instytucję odwiedziła mała grupa turystyczna w tym goście ze Szwajcarii i
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rodzina z Warszawy. Zwiedzający obejrzeli film „Zwycięstwo 1920”, zapoznali się z
ekspozycją historyczną i udali się na spacer z przewodnikiem do miejsc pamięci. Na
Cmentarzu Poległych oddali cześć Bohaterom Bitwy Warszawskiej. Szwajcarzy z dużym
zainteresowaniem uczestniczyli w zwiedzaniu i poznawaniu polskiej historii.
 Samorządowa Instytucja Kultury w Ossowie włączyła się w działania powołanego przez
polskie muzea i instytucje Komitetu Pomocy Muzeom Ukrainy.
 Otrzymaliśmy dofinansowanie z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława
Felczaka na realizację zadania pn. „Gra edukacyjna – Węgrzy - Polakom w 1920 roku”.
Projekt będzie bazował na przygotowanej w SIK Ossów wystawie o współpracy w 1920
roku i poszerzał krąg odbiorców poprzez działania interaktywne - gra planszowa.
Nawiązaliśmy w ramach tego projektu współpracę z prof. Laszlo Vargą.
 Złożyliśmy trzy wnioski o dofinansowanie. Dwa w ramach ogólnopolskiego programu
„Patriotyzm jutra” - edycja 2022. Pierwszy projekt: „Bitwa Warszawska dla Europy i świata.
Wystawa outdoorowa” dotyczy realizacji ekspozycji plenerowej z 10 planszami, na których
zostaną zaprezentowane reprodukcje odnalezionych w ramach kwerendy w archiwach
światowej prasy artykułów z 1920 roku z opisem i wyjaśnieniami.
 Drugi projekt: „Rekonstrukcja marszu ochotników do Boju pod Ossowem” będzie
realizowany wspólnie ze środowiskami młodzieżowymi, pozarządowymi i lokalnymi.
Planowane jest odtworzenie patriotycznego marszu z 13 na 14 sierpnia 1920 roku
ochotników, żołnierzy, uczniów i licealistów na pole Boju pod Ossowem. Program
„Patriotyzm jutra” realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Operatorem jest Muzeum Historii Polski.

Trzeci projekt: „Bitwa Warszawska - plakat patriotyczny - wystawa outdoorowa” złożony
został do Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura - Interwencje. Edycja
2022”. Wystawa pokaże 10 najważniejszych plakatów propagandowych z czasu wojny
polsko-bolszewickiej. Będą opatrzone opisem historycznym i informacją o autorze.

15 marca, naszą instytucję odwiedzili oficerowie i żołnierze, którzy w swoich jednostkach
prowadzą zajęcia wychowawcze oraz z zakresu kształcenia historycznego. Zapoznali się z ofertą
Samorządowej Instytucji Kultury i zobaczyli miejsca upamiętniające wydarzenia z 1920 roku.
Promowaliśmy Ossów i zachęcaliśmy do przyjazdu w wychowankami.

Rozpoznajemy możliwości startu w kolejnych ogłaszanych konkursach w celu pozyskania
wsparcia dla prezentowanych projektów.


MIEJSKI DOM KULTURY
TERMIN
20 lutego

WYDARZENIE
Warsztaty artystyczne – Sztuka nici.
Prowadzenie: Ewelina Cieśla

20 lutego

Wernisaż wystawy Różnorodność-Wszystkojedność
Mai Zbrożek i Michała Reszka
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24 lutego

Wykład Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Julian Tuwim Historia Kabaretu Polskiego
Wykład prowadził Igor Pogorzelski

27 lutego

W ramach Teatralna 13 spektakl Kiedy pada śnieg
Wykonanie teatr Scena Elffów
Wydarzenie bieltowane.

1 marca

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Msza Święta w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie

1 marca

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Spektakl Zdrajcy Wyklęci w wykonaniu uczniów SSP nr 5 w
Wołominie

1 marca

Stand-up
Antoni Syrek-Dąbrowski
program: Życie
Wydarzenie zewnętrzne, biletowane.

2 marca

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Spektakl Zdrajcy Wyklęci w wykonaniu uczniów SSP nr 5 w
Wołominie
Wydarzenie bezpłatne dla mieszkańców.
Wykład Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Znane i nieznane kobiety z powiatu wołomińskiego.
Wykład prowadził Piotr Łoś.
Stand-up
Piotr Zola Szulowski
program: Wieczór testów nowych żartów.
Wydarzenie zewnętrzne, biletowane.

3 marca

3 marca

5 marca

Warsztaty muzyczne dla wokalistów i instrumentalistów
Prowadzenie: Maciej Gołyźniak
Wydarzenie biletowane.
Przeniesione z 19 lutego.

6 marca

Dzień Kobiet w MDK:
Warsztaty flamenco i stepu irlandzkiego.
prowadzenie: Mateusz Wójcik i Ewelina Jakubiec (Usłyszeć Taniec)
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6 marca

6 marca

8 marca

10 marca
10 marca

12 marca

17 marca

Wstęp wolny.
Dzień Kobiet w MDK:
Warsztaty Makramy.
Prowadzenie: Agata Barkowska

Dzień Kobiet w MDK:
Masaż Lomi Lomi Nui
Masujący: Bartosz Chmielewski
Wstęp wolny.
Dzień Kobiet w MDK:
warsztaty Wystarczająca. Ważna. Odważna
prowadzenie: Renata Nicpoń
Wstęp biletowany.
Wykład Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Bezpieczny Senior. Prowadzenie Straż Miejska w Wołominie
Stand-up
Magdalena Kubicka
program: Każdy ma swoje Wejherowo
Wydarzenie zewnętrzne. Biletowane.
Wołomiński Uniwersytet Dzieci
Wiem, umiem, pomogę – warsztaty z pierwszej pomocy dla
najmłodszych.

Wykład Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Rośliny z bliska i z daleka. Prowadzenie prof. Iwona Wawer

Działalność kulturalna
BIBLIOTEKA
W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 3966 osób, którym wypożyczono
6805 książek, 119 multimediów i 57 gier planszowych. Z komputerów skorzystało 27 osób.
W bibliotece zarejestrowało się 511 czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii
Nałkowskiej oraz filie biblioteczne w powyższym okresie sprawozdawczym przeprowadziły
następujące działania kulturalno-oświatowe:
 12 marca odbyło się spotkanie "Ludzkie trwanie - Jedynka w naszej pamięci" we
wspomnieniach i wierszach Pani Jadwigi Czaplickiej oraz nauczycieli ze Szkoły
Podstawowej nr 1, rozmowę poprowadzili Agata Bochenek i Dariusz Szymanowski.
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 13 marca odbył się „Kobiecy wieczór”, gościem spotkania był Andrzej Grabowski –
aktor filmowy i telewizyjny, gośćmi wieczoru były również kobiety z pasją,
Katarzyna Dudek, czyli Pani Szydełko (Szydełko Pasmanteria), Kasia KozłowskaKołodziejską, CEO KOZA Kosmetyki Naturalne (K O Z A naturalne kosmetyki),
Joanna Brzezińska, dietetyczka (Joanna Brzezińska - z uważnością ku zdrowiu),
 odbyły się zajęcia animacyjne dla dzieci uchodźców z Ukrainy, zajęcia organizowane
wspólnie z Przystanią Lokalnych Inicjatyw,
 odbyło się spotkanie z Błażejem Torańskim, autorem książki pt. "Mały Oświęcim.
Dziecięcy obóz w Łodzi", rozmowę poprowadził - Bogusław Szostkiewicz. W
spotkaniu uczestniczyła młodzież z placówek oświatowych z gminy Wołomin,
 odbyło się spotkanie z Wojciechem Chmielarzem, autorem książek kryminalnych,
 z okazji Dnia Kobiet w filii Osiedle Niepodległości odbyła się akcja "Osiedlowe
Bibliopromo", czyli kupon rabatowy do puntów usługowych - przyjdź, wypożycz
książkę, otrzymaj kupon rabatowy,
 w filii Osiedle Niepodległości odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
„Twój ulubiony bohater książkowy w zimowej scenerii”,
 odbyło się spotkanie promocyjne z autorami XVII tomu Rocznika Wołomińskiego,
 w formule on-line odbywają się lekcje biblioteczne dla uczniów z klas I-III oraz dla
przedszkolaków, w formie stacjonarnej organizowano pierwszą lekcję o bibliotece
dla uczniów i przedszkolaków z gminy Wołomin,
 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,
 odbyło się potkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
 odbyło się spotkanie z cyklu „Maluchy w bibliotece”, przeznaczona dla dzieci
w wieku 2-3 lat i ich opiekunów,

kontynuacja audycji w Radio FAMA Wołomin – Poczytaj mi FAMO, w którym
bibliotekarze polecają książki, audiobooki i filmy.
BEZPIECZEŃSTWO
STRAŻ MIEJSKA
- ujawniła 70 osób chodzących po torowisku w miejscach niedozwolonych
- ujawniła 2 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
- 15 wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów covidowych
- 3 wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
- 19 wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych,
- 2 wykroczenia związane z naruszeniem przepisów dot. czystości i porządku w gminie
- ujawnili 2 wykroczenia związane ze szkodnictwem leśnym - niszczenie runa
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- przeprowadzili 1 kontrolę w trybie art. 379 POŚ
- wykonali 20 konwojów wartości pieniężnych dla UM w Wołominie
- w ramach realizacji zadań szczególnych przeprowadzili 118 kontroli przestrzegania tzw.
"przepisów covidowych"
- przeprowadzili 16 sprawdzeń posesji i wskazanych obszarów pod kątem przestrzegania
gminnych przepisów porządkowych,
- w związku z ujawnionymi wykroczeniami nałożyli 111 mandatów karnych na kwotę
17150 zł.
Wykonali 15 lotów operacyjnych dronem.

.
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
 Opracowanie oraz przekazanie do Starostwa Powiatowego w Wołominie wykazu
posiadanej bazy noclegowej i miejsc zbiorowego żywienia na potrzeby
cudzoziemców;
 Udział w szkoleniu dotyczącym nowej ustawy OSP;
 Co tygodniowe sprawdzenie systemu łączności z Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wojewody i Starosty;
 Prace organizacyjne związane z planowanym przyjęciem uchodźców.
 Koordynacja zbierania darów dla uchodźców.
 Współpraca
z
darczyńcami,
wolontariuszami
oraz
przedsiębiorstwami
zaangażowanymi w pomoc dla uchodźców.
 Koordynacja przygotowywania darów przez OSP Wołomin do wysyłki na wschód
kraju i dla uchodźców z naszej gminy.
 Udział w treningach dotyczących ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami
z powietrza realizowanych cyklicznie przez Wydział Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Wołominie;
 W zakresie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin: przygotowanie 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, przygotowanie umów zleceń dla
członków OSP;
 W zakresie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin monitorowanie
rządowych stron odnośnie nowej ustawy o OSP, oraz analizowanie odpowiedzi
nadesłanych z MSWiA oraz KG PSP.
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