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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA WOŁOMINA
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
OD 24 MARCA DO 22 KWIETNIA 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:
 5 projektów 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.
 Sporządzono roczne opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wołomin za 2021
rok.
 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 marzec 2022 roku.
 Sporządzono 7 sprawozdań zbiorczych za I kwartał 2022 roku w tym;
 sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacji zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami
 3 sprawozdania Rb-50 z wykonania planu dotacji związanych z realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami
 3 sprawozdania Rb-50 z wykonania planu wydatków związanych z wykonywaniem
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami,
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WYDZIAŁ OPŁAT I PODATKÓW LOKALNYCHWydział zakończył prace związane z
rocznym wymiarem podatkowym. 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 oraz
wezwaniami do złożenia informacji podatkowym po zmianach w EGB.
Do wydziału wpłynęło w analizowanym okresie 130 zawiadomień o zakończeniu
budowy z PINB, które są sukcesywnie ujawniane w ewidencji podatkowej.
Ponadto wykonywano prace bieżące - statystyka najistotniejszych zadań poniżej:
EWIDENCJA PODATKÓW I OPŁAT
470

wydane decyzje - osoby fizyczne
informacje podatkowe przyjęte od podatników - osoby fizyczne
wydane decyzje określające wysokość zobowiązania dla osób
prawnych

349
2
65

deklaracje podatkowe - osoby prawne
deklaracje dot. podatku od środków transportowych
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

44
172
49
0
78

1
decyzje jako organ wyznaczony przez SKO
zaświadczenia dot. przedmiotu opodatkowania (np. powierzchni
34
gospodarstwa)
EWIDENCJA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
279

przyjętych deklaracji w tym:

42

-deklaracje składanie po raz pierwszy

237

-korekty
2
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4

pisemne wezwania do złożenia wyjaśnień

6

adresy skierowane do kontroli przez Straż Miejską

WYDZIAŁ DOCHODÓW I EGZEKUCJI
Praca wydziału, w tym okresie skupiona jest na: przygotowaniem sprawozdań budżetowych za I
kw 2022 r., obsłudze i księgowaniu I raty 2022 r. podatku pd nieruchomości, leśnego, rolnego i
łącznego zobowiązania pieniężnego, III raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

przygotowanie sprawozdań budżetowych za m-c 03/2022 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.
STATYSTKI WYDZIAŁU DOCHODÓW I EGZEKUCJI
wydane decyzje – zwrot opłaty skarbowej

22

Zwrot opłaty skarbowej w toku

22

wprowadzanie mandatów ze Straży Miejskiej

79

decyzje dot. ulg w spłacie zobowiązań publicznoprawnych -w toku

1

deklaracje Vat 7 +JPK centralizacja

1

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

1

decyzje określające nadpłatę
zaświadczenia o niezaleganiu bądź potwierdzające wysokość
zaległości
3
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wpłaty -podatki (bank)

2732

wpłaty -podatki (kasa)

893

wpłaty -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bank)

5666

wpłaty -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kasa)

605

wpłaty- dochody (bank)

423

wpłaty-dochody (kasa)

359

upomnienia

477

tytułu wykonawcze

250

korespondencja do komorników sądowych i urzędów skarbowych

25

decyzje dot. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

1

decyzje dot. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w toku

1

postanowienia i wezwania w postępowaniu o udzielenie ulgi

5

Odwołanie do SKO na postanowienie o zarachowaniu wpłaty

1

Postanowienie dot. ulgi podatku od spadku i darowizn

3

Postanowienie dot. ulgi podatku od spadku i darowizn- w toku

3

zaświadczenia o pomocy de minimis

1

Działania podjęte przez Burmistrza Wołomina, wydziały merytoryczne i jednostki
organizacyjne:
1) ZARZĄDZENIA:
Od 03.01.2022r. wydano – 100 zarządzeń.
2) Wydział Organizacji Urzędu:
 od 03.01.2022r. wpłynęły 54 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
W 2021 r. wpłynęło łącznie 175 wniosków o udostępnienie informacji publicznej
4
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 Od 03.01.2022 roku do Centrum Obsługi Mieszkańców - Kancelaria Ogólna
wpłynęło ponad 14200 pism;
 INTERESANCI PRZYJMOWANI SĄ OSOBIŚCIE Z ZACHOWANIEM REŻIMU
SANITARNEGO ORAZ TELEFONICZNIE.
 OD 03 STYCZNIA 2022R. WPŁYNĘŁO 24 WNIOSKÓW O OBJĘCIE
PRZEDSIĘWZIĘCIA PATRONATEM BURMISTRZA WOŁOMINA.
 WPŁYNĘŁO
OGÓŁEM:
12
ZAPYTAŃ/WNIOSKÓW//INTERPELACJI
RADNEGO RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE;
1. Wprowadzono do ewidencji środki trwałe powstałe w wyniku zakończenia zadań
inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji, sprzedaży nieruchomości
gruntowych i nieruchomości lokalowych oraz przedmiotów majątkowych zakupywanych
przez Wydziały/Zespoły dla potrzeb Urzędu w roku budżetowym 2022.
2. Współpraca przy realizacji przekazywania kolejnych miesięcznych transz dotacji
podmiotowych na rok 2022 jednostkom kultury oraz dotacji celowych .
3. Współpraca z sołtysami w zakresie zmian i realizacji planu funduszu sołeckiego na
2022rok.
4. Współpraca z wydziałami kontrolowanymi w zakresie wykorzystania środków unijnych.
5. Przygotowywanie zestawień (tabel) wartości majątku trwałego jego amortyzacji
(umorzeń) oraz posiadanego kapitału zakładowego przez spółki, w których Gmina Wołomin
posiada udziały za rok obrotowy 2021, wykorzystywanych do sporządzenia bilansu za
ubiegły rok obrotowy.
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, wprowadzono wykonawcę na teren
inwestycji, trwają prace projektowe oraz ostateczne uzgodnienia z PKP, dokonano
wycinki wszystkich drzew, termin zakończenia robót projektowych 31.04.2022 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.
5
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 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, trwają roboty drogowe. Ze względu na planowaną przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołominie budowę
odcinków sieci wodociągowych w ul. Sikorskiego, w ramach zadań własnych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołominie, mając na
uwadze, że budowa ww. sieci wodociągowej będzie realizowana w pasie drogowym
przekazanym wykonawcy robót drogowych, termin realizacji zamówienia został
ustalony na dzień 15.11.2022 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 budowlane drogowe są na
etapie końcowym. Termin realizacji prac do 30.06.2022 r.
 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
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. Wprowadzenie na budowę nastąpiło w dniu 25.08.2021 r., kontynuacja
robót.
 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” –
6

WOŁOMIN, 22 KWIETNIA 2022 ROKU

WOU.0057.4.2022













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”.
Rozpoczęto remont bieżący chodnika na ul. Kościuszki w Wołominie oraz dokonano
bieżących miejscowych naprawy chodnika na ul.: Kościelnej, Hutniczej w
Wołominie.
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.
Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie wraz z niezbędną
infrastrukturą, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul.
Wiejskiej w Wołominie”. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne została
podpisana w dniu 1.04.2022 r. umowa z Wykonawcą robót. 14.04.2022 r.
Wykonawcy został przekazany plac budowy. Przeprowadzono postępowanie o
zamówienie publiczne na kompleksowy nadzór inwestorski. Postępowanie zostało
rozstrzygnięte i następnie przygotowano umowę. Termin realizacji 01.07.2023 rok.
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” – zawarto umowę z
wykonawcą, wprowadzono wykonawcę na teren inwestycji, rozpoczęto prace
remediacyjne, termin zakończenia 08.07.2022 r.
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi gminnej ulicy
Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej – zawarto
umowę z wykonawcą, wprowadzono wykonawcę na teren budowy, rozpoczęto
7
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roboty budowlane, termin zakończenia 21.08.2022 r.
 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 dniu 05.04.2022 r. podpisano umowę z
wykonawcą robót – firma Geotermia Polska Sp. z o.o.
 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 22.03.2022 r. podpisano
umowę z wykonawcą robót – fima MANOLETE Sp. z o.o. Wykonawca robó
został wprowadzony na teren robót w dniu 22.03.2022 r. Termin realizacji
robót dnia 04.05.2022 r. Trwają roboty budowlane.
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.
 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 – 31.05.2022 r.
 Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie – aktualizacja projektu – prace w toku,
termin zakończenia prac projektowych– 31.05.2022 r.
 Przebudowa ul. Nowej w Wołominie – projekt – prace projektowe zostały
8
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zakończone. Starosta Wołomiński w dniu 28 marca 2022 r. wydał Decyzję Nr
9pz/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na
Przebudowie drogi gminnej ul. Nowej w Wołominie na odcinku od ul. Warszawskiej
I do ul. Warszawskiej II.
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
pomieszczeń w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń – podpisano
umowę z Wykonawcą, termin realizacji prac 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. Projektant przekazał koncepcję drogi
Zamawiającemu, trwa uzgadnianie międzywydziałowe
Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie – zlecono
opracowanie dokumentacji
technicznej remontu nawierzchni rampy. Termin
wykonania dokumentacji do dnia 29.04.2022 r.
Inwestycje oświatowe w ramach WFIO – zlecono opracowanie dokumentacji dla
potrzeb wykonania robót.
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Ogłoszone postępowania przetargowe:
1. 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 dniu 7 kwietnia 2022 r. na Platformie Zakupowej Urzędu Miejskiego
w Wołominie opublikowano zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie
dokumentacji projektowej. W terminie składania ofert tj. do dnia 12.04.2022 r.
wpłynęły trzy oferty. Trwa procedura sprawdzania ofert wykonawców.
2. 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.
Wykonawca od dnia 21.03.2022 r. rozpoczął prace związane z naprawą ubytków
w nawierzchniach asfaltowych na terenie Gminy Wołomin według listy zgłoszeń
przekazanych przez Wydział Inwestycji.
3. 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.
4. 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. W drugim postępowaniu wpłynęły dwie oferty, ich wartość przekroczyła
posiadane środki finansowe. Planuje się przygotowanie dokumentów do ogłoszenia
trzeciego postępowania.
5. 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
Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin” – w pierwszym postępowaniu nie
wpłynęła żadna oferta. W drugim postępowaniu wpłynęły trzy oferty, ich wartość
przekroczyła posiadane środki finansowe. Planuje się przygotowanie dokumentów do
ogłoszenia trzeciego postępowania.
6. 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. W dniu 21 marca 2022 r zawarto umowę z Bogdanem Uziębło
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prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ELVOT”. W dniu 6 kwietnia
2022 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót i ich gotowość do odbioru. Na dzień 21
kwietnia 2022 r. zaplanowany został odbiór końcowy wykonanych prac.
7. 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.
8. 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. Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia
zamierzał przeznaczyć kwotę brutto 1.223.484,49 zł. W związku z tym, że najniższa
cenowo oferta oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia o kwotę 704.620,94 zł, Zamawiający unieważnił
powyższe zamówienie.
4) WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
 Przyjęto 23 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w tym: liczba wniosków typu
zgłoszenia nowej rodziny: 6, liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla
rodzin składających się wyłącznie z rodziców: 3, liczba przyznanych Kart dla
nowego członka rodziny: 7, liczba wniosków o uzupełnienie rodziny: 1, liczba
przyznanych nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami: 3, liczba
przyznanych duplikatów Kart: 3.
 Trwa rozliczenie realizacji zadań publicznych za lata 2020-2022.
 Ogłoszono otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z
zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka, pod tytułem: „Działalność na rzecz
rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”.
 Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania publicznego w ramach konkursu pt:
„Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie
innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”. Trwa
procedura przygotowania umów.
 Trwa procedura podpisywania umów na realizację zadania publicznego z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.: „Wspieranie szkolenia
sportowego prowadzonego przez kluby sportowe z terenu Gminy Wołomin”.
 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”.
 Trwa procedura przygotowania umowy 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”.
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 Trwa postępowanie konkursowe na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu
ochrony i promocji zdrowia pt: „Realizacja działań i szkoleń z zakresu ochrony
zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia”.
 W dniu 8 kwietnia 2022r. rozpoczęto konsultacje społeczne Regulaminu
Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych na rok 2022. Konsultację będą
trwały do 22 kwietnia 2022 r. Celem konsultacji będzie zebranie opinii i uwag na
temat projektu Regulaminu.
 Trwa procedura powoływania Komisji konkursowej w celu opiniowania wniosków 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.
 Do końca marca prowadzono telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i
informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2.
 Sporządzono sprawozdanie z działalności gminy Wołomin w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA-G1.
 Sporządzono sprawozdanie o realizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu
zdrowia publicznego za rok 2021.
 Sporządzono sprawozdanie zbiorcze z realizacji ogólnopolskiego programu
profilaktyki czerniaka (edycja 2021/2022).
 Sporządzono sprawozdanie z wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2022 r. do
31.03.2022 r. w dziale 852 rozdziale 85203 paragraf 210 - Ośrodki wsparcia.
 Przygotowano cotygodniowe sprawozdania z liczby nowych miejsc opieki
utworzonych dla dzieci przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa.
 Przekazano dotację podmiotową z budżetu Gminy Wołomin dla niepublicznych
szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz publicznych przedszkoli za miesiąc
marzec 2022 r.
 Podpisano umowy na realizację projektu Lokalny Animator Sportu.
 Nadzorowano zadania realizowane w ramach projektu „Lokalny animator sportu” za
miesiąc marzec.
 Dokonano okresowego rozliczenia wejść na basen w ramach porozumienia
międzygminnego z gminą Zielonka, Radzymin i Kobyłka.
 Koordynowano zwołanie posiedzenia Rady Społecznej przy Miejskim
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie.
 Koordynowano zwołanie posiedzenia Rady Społecznej przy Miejskim
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie.
 Przygotowanie projektu Zarządzenia w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka
12
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Pomocy Społecznej w Wołominie do określenia kwalifikacji pracowników i
współpracowników realizujących oferty usług w ramach Dziennego Domu „Senior
+”.
 Przygotowanie projektu Zarządzenia w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wołominie do przeprowadzenia konkursów oraz udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie.
 Przygotowanie projektu Zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego
kosztu pobytu w Dziennym Domu „Senior+” w Wołominie na 2022 rok.
 Przygotowywano dokumentację do archiwizacji.
4A) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli
Realizacja projektów
Trwają prace nad przygotowaniem wniosków w ramach programu „Posiłek w szkole i w
domu” i „Aktywna Tablica”
Aplikacja RESQL – zostały podpisane umowy dotyczące korzystania
z aplikacji wspierającej uczniów przez następujące szkoły:
 Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP,
 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków,
 Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi,
 Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Starym Grabiu,
 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach podpisały
Obecnie trwa proces szkolenia nauczycieli i wdrożenia aplikacji.
Przyjmowanie dzieci obywateli Ukrainy do szkół na terenie Gminy Wołomin.
ZEASiP na bieżąco monitoruje liczbę dzieci przyjmowanych do szkół prowadzonych przez
Gminę Wołomin. Według stanu na dzień 20 kwietnia 2022 r. zostało przyjętych 145
uczniów.
Rekrutacja do przedszkoli
W rekrutacji wzięły przedszkola prowadzone przez Gminę Wołomin oraz pięć przedszkoli
publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną i osobę prawną inną niż JST.
W wyniku postępowania rekrutacyjnego zostało przyjętych 417 dzieci, nieprzyjętych 31 w
tym 15 niezakwalifikowanych.
Obecnie trwa proces wskazania miejsc w przedszkolach publicznych dla dzieci, które nie
zostały przyjęte.
Rekrutacja do szkół
Liczba zgłoszeń do pierwszej klasy szkoły podstawowej to 427
Liczba wniosków 54
Do 22 kwietnia 2022 roku rodzice/opiekunowie prawni dzieci składają potwierdzenie woli
zapisania dziecka do szkoły.
ZEASiP realizuje zadania bieżące oraz zadania z zakresu kadr, finansów i księgowości
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obsługiwanych szkół i przedszkoli.
5) WYDZIAŁ PLANOWANIA ROZWOJU I REWITALIZACJI
Zadanie
Komitet Rewitalizacji
(KR)
Remont dla Seniora

Postęp w pracach
Komitet rewitalizacji spotkał się 4 kwietnia.

Do kwietnia zrealizowano 58 zgłoszeń od osób starszych
(drobne naprawy, pomoc techniczna).
Wołomin ODNOWA Przygotowano zarządzenie wprowadzające regulamin przyminigranty
znawania mingrantów.
Rewitalizacja
 Do kwietnia WPR wydał 200 zaświadczeń o tym czy
nieruchomość jest położona na terenie rewitalizacji.
 Przestrzeń dla Partycypacji: przygotowano tekst raportu z konsultacji społecznych na temat miejscowego
planu rewitalizacji.
 WPR kontynuuje działania mające na celu wykonanie
kolejnych murali w centrum miasta. Trwają poszukiwania najlepszej lokalizacji na murale.
 Park kieszonkowy przy ul. Wileńskiej w Wołominie
(tzw. "Park 122") – trwa wykonywanie projektu. Zlecono rozbiórkę zbędnych elementów małej architektury.
 Ciąg dalszy szkoleń w ramach projektu „Regiony Rewitalizacji” organizowanego przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu
Marszałkowskiego. Spotkania online i szkolenia z
udziałem ekspertów dotyczące m.in. dostępności i
rozwoju działań rewitalizacyjnych w naszej gminie.
Sprawy Międzynarodowe Przedstawiciel WPR zaangażowany jest w prace zespołu kryzysowego ds. Ukrainy w wymiarze międzynarodowym
(współpraca z Ambasadami, fundacjami i innymi organizacjami).

Polityka senioralna

Dzięki działaniom uzyskano wsparcie materialne i finansowe
dla Ukrainy od: Hiszpanii, Niemiec, Szwecji.
Członkowie Wołomińskiej Rady Seniorów pracują nad
wnioskami o dofinansowanie swoich działań.

Społeczne Wnioski do
Podpisano umowę na realizację tężni przy ul. Tęczowej (w
budżetu Gminy Wołomin ramach realizacji Społecznego Wniosku „Zawsze dla Sławka
– zdrowo i kolorowo”).
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Uruchomiono platformę do obsługi Społecznych Wniosków
na rok 2023 – od 4 kwietnia do 4 maja można zgłaszać
pomysły poprzez stronę sw2023.wolomin.org
Młodzieżowa Rada Miasta Delegacja Młodzieżowej Rady Miasta wzięła udział w trzy(MRM)
dniowym szkoleniu w Książenicach koło Grodziska Mazowieckiego. Jako jedna z 6 gmin z całej Polski bierze udział w
rocznym projekcie, finansowanym przez fundusze norweskie, pt. „Młodzieżowe rady gmin dla demokracji i klimatu”.
Pozostałe zadania
 Przygotowywany jest Raport o stanie gminy
Wołomin za 2021 rok.
 Trwa bieżąca obsługa Fan page oraz strony www
Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz
strony wolomin.org.
6) WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Gmina Wołomin w okresie od dnia 17.03.2022 r. do dnia 18.04.2022 r. wydała łącznie
140 bilety metropolitalne, w tym:
1) 117 - Wołomińskich Kart Mieszkańca;
2) 23 - Wołomińskie Karty Mieszkańca Senior.
 Bieżąca obsługa zgłoszeń z Systemu Komunikacji Mobilnej Urzędu Miejskiego w
Wołominie.
 Realizacja zadania w ramach wykonania funduszu sołeckiego w w sołectwie
Mostówka doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego. Przeprowadzenie
postępowania i zlecenie dostawy urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem.
 Realizacja zadania w ramach wykonania funduszu sołeckiego w w sołectwie
Cięciwa- rozbudowa altany.
 Realizacja zadania w ramach wykonania funduszu sołeckiego w w sołectwie Duczki
i Nowe Lipiny- zakup ławek.
 Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy której przedmiotem jest naprawa i
bieżące utrzymanie placów zabaw n terenie miasta i gminy Wołomin.
 Zakończenie realizacji zadania polegającego na wymianie piachu na placach zabaw.
 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.
 Zakończenie realizacji zdania dotyczącego sterylizacji, kastracji i elektronicznego
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znakowania psów i kotów z terenu gminy Wołomin. W marcu 2022 r. gmina
Wołomin sfinansowała 48 zabiegów, w tym:
a) sterylizacja psów – 5,
b) sterylizacja kotów – 20,
c) kastracja psów – 1,
d) kastracja kotów –12,
e) elektroniczne znakowanie – 10.
 Zawarcie umowy dotyczącej ubezpieczenia OC gminy Wołomin na okres 10.04.2022
– 10.04.2023.
 Zawarcie umowy dotyczącej obsługi oprogramowania stacji ładowania pojazdów
elektrycznych, znajdującej się przy ul. Żelaznej w Wołominie.
 Wszczęcie procedury dotyczącej wykonania doświetlenia przejść dla pieszych w
ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy
Wołomin” w następujących lokalizacjach:
1) skrzyżowanie ulic Wiosennej/Laskowej,
2) skrzyżowanie ulic Wiosennej/Widnej
3) skrzyżowanie ulic Warszawskiej/Ogrodowej
4) skrzyżowanie ulic Legionów/Traugutta
5) skrzyżowanie ulic Sikorskiego/Sienkiewicza.
 Wszczęcie procedury oraz zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych,
polegających na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz
z budową czterech słupów oświetleniowych niskiego napięcia w Duczkach przy
ulicy Lawendowej, w ramach przedsięwzięcia finansowanego w ramach
wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2022 – zadanie pn. „Oświetlenie ulic –
ulice: Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa” FS Duczki.
 Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg
gruntowych na terenie Gminy Wołomin. Od dnia 17.03.2022r. do dnia
15.04.2022r. wyrównano następujące drogi:
Wołomin:
 ul. Willowa
 ul. Orzechowa + łączniki
 ul. Nałkowskiego
 ul. Nagórna
 ul. Kozia
 ul. Nadłąkowa
 ul. Wiśniowa
 ul. Słoneczna
 ul. Parkowa
 ul. Jesienna
 ul. Diamentowa
 ul. Kleeberga
 ul. Wiosenna ( ul. Głowackiego – ul. Żółkiewskiego)
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ul. Wiosenna ( przy placu zabaw)
ul. Średnia
ul. Sowia
ul. Wronia
ul. Słowicza
ul. Przepiórcza
ul. Brzozowa – wysięgnik
ul. Kresowa + łączniki
ul. Batalionu Parasol
ul. Wesoła
ul. Batalionu Zośka
ul. Podleśna
ul. Krucza

Lipinki:
 ul. Miodowa
 ul.Morelowa
 ul.Piękna
 ul.Borówkowa
 ul.Przedwiośnie
 ul.Barwna
 ul.Piaskowa – od Wiosennej do Parkowej
 ul.Piaskowej – wjazd do nr 9,11
 ul.Malinowa
 ul.Brzozowa
 ul.Nowa
 ul.Krańcowa
 ul.Krańcowa – wjazd do nr 22 i pochodnych a,b,c,d,e
 ul.Graniczna -połączenie asfaltu z gruntowa
 ul.Graniczna, wjazd do numerów 58.
 ul.Słoneczna – wjazd do numeru 31b
 ul.Parkowa połączenie asfaltu z gruntową
 ul.Parkowa – wjazd do nr 13
Zamiatania mechanicznego na terenie miasta:
Trwa realizacja zlecenia nr 1 w zakresie pozimowego zamiatania wszystkich ulic z
krawężnikami na terenie miasta Wołomin. Prace zbliżają się ku końcowi i następnie będą
czyszczone ulice na terenie sołectw Gminy Wołomin.
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wołomin:
Pozimowe wygrabienie zieleńców i zamiatanie mechaniczne powierzchni utwardzonych
(chodników) należących do Gminy Wołomin.
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 Przygotowanie dokumentacji oraz publikacja na Platformie Zakupowej zamówienia
na wykonanie robót budowlanych dotyczących aranżacji zieleni wraz z małą
architekturą na skrzyżowaniu ulicy Legionów i ul. Lipińskiej w Wołominie w
istniejących pasach zieleni oraz w utwardzonych miejscach (chodniki i place) w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze
Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin'';
 Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi (bratki) zlokalizowanymi przed UM
w Wołominie, na terenie skweru im. marsz. J. Piłsudskiego oraz Placu 3-go Maja;
 W ramach prac rewitalizacyjnych: posadzenie 12 drzew, lipy drobnolistnej oraz 9 szt.
drzew, głogów pośrednichna terenie przebudowywanego skweru położonego przy ul.
Legionów/ul. Wileńska; usunięcie skupiny krzewów w ramach
przebudowywanego skweru położonego przy ul. Legionów/ul. Wileńska; Usunięcie
zagrażających bezpieczeństwu drzew rosnących na terenie działki gminnej przy ul.
Kobyłkowskiej w Wołominie;
 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących w pasach dróg gminnych;
 Cięcia pielęgnacyjne oraz pielęgnacja w tym nawożenie rabat różanych znajdujących
się w pasach dróg gminnych.
 Korowanie skupin krzewów na terenie parku przy muzeum im. Z. i W. Nałkowskich
w Wołominie;
 Wizja w terenie w sprawie oględzin drzew, zgłaszanych do pielęgnacji lub wycinki
ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa.
 Udzielanie pisemnych odpowiedzi na pisma mieszkańców w sprawie kolidujących
drzew.
 Złożenie do Starosty Wołomińskiego wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzew stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ruchu
drogowego.
 Odbiór prac związanych z założeniem nowych terenów zieleni wzdłuż
remontowanych ulic przez Inwestora w ramach realizacji porozumienia, dotyczącego
remontu ul. Toruńskiej i ul. Katowickiej będących grogami gminnymi.
7) ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
ODPADAMI.
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA:
Drzewa i krzewy:
 wpłynęło 49 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów;
 wpłynęły 2 wnioski o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów;
 w ramach prowadzonych spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na usunięcie
drzew
z terenu prywatnych nieruchomości dokonano 55 oględzin w terenie, podczas
których sporządzono 55 protokołów;
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 wydano 7 decyzji związanych z usunięciem drzew;
 wydano 4 postanowienia nakładające obowiązek uzupełnienia zgłoszenia.
Inne:
 łącznie prowadzonych jest 8 postępowań administracyjnych o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach,
 przekazano dwukrotnie uzupełnienie dokumentacji do organów opiniujących w
postępowaniu administracyjnym,
 przygotowano wezwanie do uzupełnienia dokumentacji w ramach postępowania o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 wydano postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko,
na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po wniesieniu
zażalenia przekazano dokumentację do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Warszawie,
 w chwili obecnej prowadzone jest 7 postępowań administracyjnych w sprawach
zmiany stanu wody na gruncie,
 wysłano informację w sprawie złożenia korekty wniosku o wydanie zaświadczenia o
pracy
w gospodarstwie w charakterze domownika,
 wydano postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia potwierdzającego pracę
w gospodarstwie rolnym rodziców, po wniesieniu zażalenia akta sprawy przekazane
zostały do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie,
 wprowadzano dane do Bazy ocen oddziaływania na środowisko oraz do wykazu
Ekoportal, metryk
 przyjmowanie na bieżąco i wprowadzanie do systemu deklaracji CEEB;
 przyjęto kolejne 8 wniosków na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy
Wołomin na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła tzw. „kopciuchów” (łączna
liczba przyjętych wniosków 46) - zakończenie przyjmowania wniosków i ich
weryfikacja;
 przyjęto 5 wniosków na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Wołomin na
wykonanie indywidualnej instalacji gazowej budynku/lokalu ogrzewanego z
wykorzystaniem nieekologicznego źródła ciepłą (przyłącze gazowe – łącznie
wniosków 9) - zakończenie przyjmowania wniosków i ich weryfikacja;
 przygotowano 22 umowy dotacyjne na wymianę tzw. „kopciuchów”;
 przygotowano 4 opinie w sprawie wydzierżawienia obwodów łowieckich,
położonych na terenie powiatu wołomińskiego kołom łowieckim: ARTEMIDA,
PUDŁO, PRZEPIÓRKA, CIETRZEW;
 przygotowano i przesłano do 31 marca 2022 r. sprawozdanie POP za 2021 r. (zgodnie
z uchwałą nr 138/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018
r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został
przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu);
 wydano 1 decyzję zezwalającą na uprawę konopi włóknistych;
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 wydano 1 decyzję zezwalającą na przelot nad miastem w celu zrzucenia szczepionki
przeciwko wściekliźnie dla lisów.
ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA 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;
 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;
 Wydano 2 decyzje w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych;
 Wydano 1 postanowienie w zakresie gospodarowania odpadami oraz
nieczystościami ciekłymi;
 Współorganizowano akcję sprzątania otuliny rezerwatu Grabicz w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia Lasu - 26 marca 2022 r.;
 Współorganizowano wydarzenie dotyczące rozpoczęcia działalności Mobilnego
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 9 kwietnia 2022 r.
8) WYDZIAŁ URBANISTYKI
1. W dniu 23 marca 2022 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę XLVII-56/2022 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek w gminie
Wołomin -część A.
2. W dniu 23 marca 2022 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę Uchwałę XLVII-55/2022
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:
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wołomin (rejon ul. Kraszewskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej w Wołominie) –
przygotowywanie projektu do opinii i uzgodnień,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wołomin (rejon ul. Piłsudskiego, Błońską i Krakowską w Wołominie w
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Wołominie- Komenda Policji) – nanoszenie zmian w projekcie wynikających z
uzyskanych opinii i uzgodnień,
- mpzp dla terenu położonego w Wołominie pomiędzy ul. Piłsudskiego, Błońską
i Krakowską w Wołominie -Komenda Policji – przygotowywanie projektu do
wyłożenia do publicznego wglądu,
- mp rewitalizacji rejonu ul. Warszawskiej w Wołominie – projekt oczekuje na
zaopiniowanie przez Gminna Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną Gminy
Wołomin na posiedzeniu, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 r.,
- mpzp terenu usługowo – produkcyjnego we wsi Stare Grabie – wystąpienie o
ponowne zaopiniowanie projektu z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM,
- mpzp Czarna, Helenów, Wołomin w Gminie Wołomin – etap II – projekt oczekuje
na wyrażenie zgody przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na zmianę
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
- mpzp Czarna, Helenów, Wołomin w Gminie Wołomin – etap III – projekt na etapie
opiniowania, uzgadniania i zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
- rozeznanie rynku w ramach czynności poprzedzających udzielenie zamówienia
publicznego – wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie część H wraz z prognozami
oddziaływania na środowisko.








4. Ponadto Wydział Urbanistyki wydał:
3 szt postanowień;
4 szt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
30 szt decyzji o warunkach zabudowy;
24 szt wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego/studium (wydanych dla 67 działek);
37 szt zaświadczeń o braku miejscowego planu (wydanych dla 109 działek)
14 szt odpowiedzi w sprawach innych;
11 szt opinii.

9) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 sprzedano lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Błotnej 23 m. 27 za cenę
- 109.653,3 zł (cena rozłożona na raty),
 sprzedano lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Błotnej 23 m. 83 za cenę
- 125.452,8 zł (cena rozłożona na raty),
 sprzedano działkę nr ew, 207/51, obręb 24, położoną w Wołominie przy ul.
Lipińskiej za cenę netto 162.344 zł,
 zakończono wynikiem pozytywnym przetarg na nieruchomość położoną w
Wołominie przy ul. Daszyńskiego i Miłej - dz. nr 97, obręb 23 o powierzchni 0,0376
ha, za cenę 332.000,00 zł brutto.
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10) 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
informatycznego Urzędu, przeprowadzaniem zamówień, przygotowaniem i serwisem
sprzętu komputerowego, realizowaniem zgłoszeń.
11) ZEC Sp. z o.o. w Wołominie
Okres grzewczy powoli dobiega końca, rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Pracownicy
kontrolują i nadzorują urządzenia i instalacje ciepłownicze, aby zapewnić bezawaryjny
przesył ciepła.
 Pracuje jeden kocioł węglowy, nadal produkowana jest energia cieplna
dla mieszkańców na potrzeby przygotowania C.W.U oraz C.O.
 Systematycznie monitorowana jest sytuacja na rynku uprawnień do emisji CO2.
 Zakład otrzymał przydział bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 na rok 2022.
 Kolejna dostawa miału węglowego z kopalni grupy PGG przewidywana
jest na koniec kwietnia 2022 r.
 Prowadzone są prace konserwacyjne i eksploatacyjne na sieci ciepłowniczej,
węzłach oraz na urządzeniach na terenie ciepłowni
 Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla
budowy przyłącza ciepłowniczego do projektowanej myjni samochodowej na
terenie Galerii Wołomin.
 Procedowany jest wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla budowy
sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na os. Gwarek przy ul. Armii Krajowej 64.
12) MZO Sp. z o.o. w Wołominie
Ogłoszono następujące postępowania prowadzone w wyniku przetargu
nieograniczonego:
 Sukcesywna dostawa koncentratu antyodorowego do MZO w Wołominie Sp. z o.o.
Podpisano następujące umowy w wyniku przetargu nieograniczonego na:
 Usługa rozdrabniania odpadów przyjmowanych do Miejskiego Zakładu
Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o.
Podpisano następujące umowy:
 Powierzenie zadań własnych Gminy Wołomin w zakresie pozimowego oczyszczania
mechanicznego oraz zmywania ulic i dróg na terenie Gminy Wołomin.
 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie
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20 03 01 z Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. do czasu
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
13) PWIK Sp. z o.o.
Trwają prace wykonawcze przy:
 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. Trwają prace odbiorowe wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
Budowa sieci wodociągowej uzależniona jest od przebudowy słupa energetycznego.
 Budowie sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Lipińskiej do ul.
Traugutta w Wołominie. W wyniku przeprowadzonego odbioru zostały zgłoszone
wady – termin usunięcia 22.04.2022.
 Budowie sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Kościelnej do ul.
Lipińskiej, polegające na budowie sieci wodociągowej magistralnej oraz
rozdzielczej wraz z przebudową istniejącej infrastruktury.
 Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul.
Kochanowskiego w Wołominie. Zakończono prace wykonawcze w terenie, trwa
kompletowanie dokumentacji powykonawczej.
 Dostawie agregatu kogeneracyjnego na Oczyszczalnię Ścieków KRYM – Trwają
protokolarne odbiory 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” w ramach POIiŚ IV. Prace budowlane, montażowe oraz kontrolnopomiarowe w terenie zostały ukończone. Obecnie trwa końcowe uzgadnianie
dokumentacji powykonawczej.
 SUW Lipińska - zadanie „Naprawa dwóch zbiorników filtracyjnych odmanganiaczy
na SUW Lipińska wraz z uzyskaniem dokumentacji naprawczej oraz odbiorem UDT
”. Roboty zostały zrealizowane w terminie. Uzyskano odbiory UDT zrealizowanej
instalacji. Przy zasypywaniu zbiorników złożem filtracyjnych odkryto wadę,
polegającą na łuszczeniu się farby wewnątrz zbiornika. Wada została zgłoszona do
usunięcia przez Wykonawcę.
 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.
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04.03.2022 r.) na usunięcie drzew. Wycinka drzew została zrealizowana.
Wykonawca czeka na dostawę rury w celu wykonania odwiertu studni.
 SUW Grabie Stare - Zakończono montaże instalacji hydraulicznych. Realizowane są
prace elektryczne i AKPiA. Po wykonaniu ww. prac i zagospodarowaniu terenu
obiekt zostanie zgłoszony do użytkowania.
 Modernizacji sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa
Jadowska w Wołominie i w Lipinach Nowych” w ramach POIiŚ IV. Planowany
termin rozpoczęcia robót w terenie - 25.04.2022.
Fotowoltaika na SUW Lipińska (wybudowanie instalacji fotowoltaicznej „mikro” o mocy
szczytowej poniżej 50kW). Wykonawca usunął zgłoszone nieprawidłowości. Odebrano
instalację i włączono do użytkowania.
Oczyszczalnia ścieków KRYM – ogłoszono przetarg na realizację zadania pn.
„Modernizacja układu napowietrzania komór nitryfikacji polegając na wymianie dyfuzorów
wraz z czyszczeniem komór osadu czynnego”. Na realizację zadania wpłynęły dwie oferty.
Trwa weryfikacja ofert.
Pracownicy GEW (Grupa eksploatacji sieci wodociągowej) prowadzili prace przy:
- usuwaniu awarii wodociągowych – 4 szt.;
- budowie przyłączy wodociągowych – 5 szt.;
- ponadto pracownicy GEW wykonywali prace przy instalacji hydroforni na terenie SUW
Stare Grabie. 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 6 szt. oraz
odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w ilości 2 szt. w Gminie Wołomin. Dokonywali
kontroli uzbrojenia kanalizacji sanitarnej oraz wymiany włazów Dn 600, 425 w Turowie
w ul. Hallera, w Ossowie w ul. Matarewicza i w Wołominie w ul. Piłsudskiego i Armii
Krajowej oraz kanalizacji deszczowej w Wołominie w ul. Piwnej, Lazurowej, Błońskiej 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 deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Wołominie w ul.
Oleńki oraz monitorowali przyłączy i odgałęzień, wykonywali przeglądy i konserwacje
przepompowni ścieków oraz separatorów na terenie gminy Wołomin.

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU
MUZEUMInformacja z działalności Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich
24
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Wołominie w okresie od 18 marca do 19 kwietnia 2022
1. Frekwencja 156 osób
2. 30. lecie Muzeum
- publikacja cyklu „30 lat Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie”
na profilu fb instytucji
3. Promocja i reklama
- audycje w Radio FAMA „Co słychać u Nałkowskich” - cykliczne, w co drugi
czwartek spotkania z Muzeum na antenie radio
4. Wydarzenia kulturalne
- panel dyskusyjny „Psychika – Przestrzeń – Dialog. Wokół dramaturgii Zofii
Nałkowskiej” współorganizowany przez Pracownię Historii Dramatu 1864-1939
przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW i Muzeum im. Z. i W.
Nałkowskich w Wołominie
- spotkanie autorskie z dr Magdalena Kasą o książce „Niewidoczna. Rzeźbiarka
Hanna Nałkowska”
5. Inne działania
- finisaż wystawy – „Przedwieczne. Kobiety w odcieniach sepii”
- prace nad wystawą plenerową z okazji jubileuszu placówki
- prace nad wystawą cyfrową „30 lat Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w
Wołominie”
- przygotowanie i złożenie wniosku do Fundacji Świętego Mikołaja na przedsięwzięcie
„Lato na Górkach”
- złożenie odwołania do programu „Muzyka” MKiDN
- przyjęcie gości w ramach wymiany międzynarodowej ERASMUS+ (w ramach
współpracy z I LO im. W. Nałkowskiego i SP nr 3 im. Marszałka J. Piłsudskiego)
- udział w spotkaniu z Krystyną Kwapiszewską z okazji 100 urodzin legendy wołomińskiej
edukacji
- wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- wykład o patronie dla uczniów dwóch klas I LO im. W. Nałkowskiego w ramach
współpracy
SIK OSSÓW
 3 kwietnia odwiedzili nas uczniowie i nauczyciele ze szkół z Turcji, Portugalii,
Grecji i Łotwy, którzy przyjechali do Polski w ramach projektu Erasmus+ „Odżywiaj
się zdrowo, ruszaj się więcej, działaj efektywniej". Grupa zapoznała się z ekspozycją
historyczną, obejrzała film dokumentalny i odwiedziła miejsca pamięci w Ossowie.
Przewodnikiem po historii byli członkowie Stowarzyszenia Historyczno Edukacyjnego im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich z Halinowa.
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5 kwietnia odwiedziła nas grupa z Litwy w ramach programu Erasmus+
realizowanego przez I LO im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie. Projekcja filmu
i spacer do miejsc pamięci pozwoliły szczegółowo zapoznać się gościom z historią
Bitwy Warszawskiej.
 Samorządowa Instytucja Kultury w Ossowie przystąpiła do działań Komitetu
Pomocy Muzeom Ukrainy.
 Realizujemy projekt pn. „Gra edukacyjna – Węgrzy – Polakom w 1920 roku”.
Aktualnie trwa opracowywanie koncepcji i mechaniki gry.
 Rozpoznajemy możliwości startu w kolejnych ogłaszanych konkursach w celu
pozyskania wsparcia dla prezentowanych projektów.


Prowadzona jest bieżąca obsługa interesantów w instytucji.



OSIR HURAGAN
 2 kwietnia 2022 r. odbyła się VII Wołomińska Sobota Bokserska. OSiR był
współorganizatorem wydarzenia. Głównym organizatorem był UKS Champion
Wołomin.
 6 kwietnia 2022 r. Mistrzostwa Gminy w piłce nożnej chłopców w kat. dzieci.
 11 kwietnia 2022 r. Mistrzostwa Gminy w piłce nożnej dziewcząt w kat. dzieci.
 13 kwietnia 2022 r. Test Coopera.
 Trwają prace mające na celu przygotowanie boiska do siatkówki plażowej do
sezonu.
 Na terenie OSiR nasadzono 25 szt. drzew, lipy drobnolistnej, w ramach nasadzeń
zastępczych za topole wycięte zgodnie z decyzją Starosty Wołomińskiego.
 Pływalnia
 w dniu 14 kwietnia 2022 r. odbyło się szkolenie ratowników wodnych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy. Podczas szkolenia omawiane były stany nagłe tj.
wstrząs anafilaktyczny, urazy, podejrzenie zawału, zasłabnięcie . Ratownicy wodni
zatrudnieni na pływalni ćwiczyli resuscytację osoby dorosłej oraz dzieci. Szkolenie
miało na celu przypomnienie podstawowych sposobów udzielenia pomocy w
nagłych przypadkach, jakie mogą wystąpić na pływalni.
 Od 1 kwietnia do 20 kwietnia 2022 r. pływalnię odwiedziło 11 355 osób.
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MIEJSKI DOM KULTURY

TERMIN
20 marca

WYDARZENIE
Światowy Dzień Lalkarstwa
Spektakl kukiełkowy „O pięknej i bestii” w wykonaniu Teatru Vaśka
Wydarzenie biletowane.

20 marca

Światowy Dzień Lalkarstwa
Warsztaty artystyczne
Tworzenie kukiełkowych lalek
prowadzenie Aneta Duchnowska
Wydarzenie biletowane.

25 marca

Projekcja filmu zrealizowanego przez LO PUL o ks. Ignacym Skorupce
Uroczyste podpisanie porozumienia między gminą Wołomin, a LO PUL.

26 marca

Międzynarodowy Dzień Lasów
W LESIE JESTEM GOŚCIEM
Sprzątanie rezerwatu Grabicz
Panel dyskusyjny o roli starych drzew w przestrzeni miejskiej.
Konkursy plastyczne rozdanie nagród i wyniki:
Mogę namalować jak ziemię ratować
Nasze śmieci - nie tylko nasza ziemia
Wydarzenie bezpłatne.

25 marca

Międzynarodowy Dzień Lasów
Warsztaty ekologiczne – budowanie budek dla owadów.
Prowadzenie Ewelina Cieśla
Wydarzenie bezpłatne.

26 marca

Spektakl „Bezsenność”
w wykonaniu Teatru Piosenki Ryszarda Matusiewicza.
Wydarzenie bezpłatne.

27 marca

Wernisaż wystawy fotografii Piotra Gamdzyka
laureat nagrody specjalnej konkursu Grand Press Photo 2017 oraz instruktor zajęć
fotograficznych w MDK.
Wydarzenie bezpłatne.
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27 marca

Scena Elfów spektakl dla dzieci z Ukrainy “Kiedy pada śnieg”
Wydarzenie bezpłatne.

1 kwietnia

Spektakle dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym pt." Pinokio" i
"Tomek Sawyer"
Wydarzenie zewnętrzne, biletowane.

1 kwietnia

Stand-up
Kacper Ruciński
Wydarzenie zewnętrzne, biletowane.

2 kwietnia

Wołomiński Uniwersytet Dzieci – w starym kinie, wycieczka do PBP w
Wołominie im. Heleny i Stefana Nasfeterów.

3 kwietnia

Warsztaty Wielkanocne
Piękne Palmy Wielkanocne
Prowadzenie Agata Barkowska

6-7 kwietnia

Spotkanie Wielkanocne
Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Występ artystyczny w wykonaniu uczniów LO PUL

8 kwietnia

„Biegnij dalej sama”
spektakl Teatru Fluid
Wydarzenie bezpłatne.
Teatralna 13 – Teatr Bajaderka
TIKI RAFA NA KRAŃCU ŚWIATA
Wydarzenie biletowane.

10 kwietnia

10 kwietnia

Spektakl „Bezsenność”
w wykonaniu Teatru Piosenki Ryszarda Matusiewicza.
Wydarzenie bezpłatne.

13 kwietnia

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
8:00 msza święta w KMBCz w Wołominie, po mszy apel pamięci i złożenie
kwiatów pod krzyżem katyńskim.
11:00 MDK - Prelekcja Andrzej Monarski, wnuk Policjanta II RP, członek Jacht
Klubu Policjantów Wodnych GALAR i Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina
Policyjna 1939 r.
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Pokaz filmu dokumentalnego nt. zbrodni katyńskiej.

POMOC MDK DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY





W każdy piątek prowadzone są zajęcia świetlicowe dla dzieci, w trakcie zajęć dzieci
otrzymują podwieczorek.
Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia nauki języka polskiego. Zostały stworzone dwie
grupy po około 30 osób.
Raz w tygodniu odbywają się zajęcia języka angielskiego. Zostały stworzone dwie grupy po
około 10 osób.
Nasi nauczyciele pracują charytatywnie, zatrudniona przez MDK jest tylko opiekunka zajęć
świetlicowych, która jest uchodźczynią z Ukrainy.

BIBLIOTEKA
W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 5290 osób, którym wypożyczono 8527
książek, 156 multimediów i 78 gier planszowych. Z komputerów skorzystało 41 osób.
W bibliotece zarejestrowało się 597 czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii
Nałkowskiej oraz filie biblioteczne w powyższym okresie sprawozdawczym przeprowadziły
następujące działania kulturalno-oświatowe:
 odbyła się VI edycja Akademii Słowa, w której swoją poezję zaprezentowali
mieszkańcy gminy Wołomin, muzycznie wieczór uświetniła – Margita Ślizowska,
 8 kwietnia odbył się „Wieczór z grami planszowymi – Zagramy”,
 dzięki programowi „Zgrana Biblioteka”, który promuje gry planszowe w
bibliotekach, zbiory wołomińskiej biblioteki powiększyły się o ponad 40 nowych
gier planszowych, organizatorem akcji „Zgrana Biblioteka” jest Rebel.pl,
 odbyły się zajęcia animacyjne dla dzieci uchodźców z Ukrainy, zajęcia
organizowane wspólnie z Fundacją Myśliciele,
 z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, odbyła się premiera e-booka
„Straszna szkoła”. Dzieło stworzyli uczestnicy „Warsztatów ilustratorskich z
Joanną Żero”,
 rozpoczęcie czwartej edycji akcji „Zostań Superczytelnikiem”, akcja przeznaczona
dla przedszkolaków oraz uczniów i ma na celu promowanie czytelnictwa wśród
najmłodszych oraz zachęca do regularnych wizyt w bibliotece. Wypożyczaj
książki, zbieraj naklejki, zdobądź tytuł Superczytelnika. Akcja trwa od 1 kwietnia
do 30 października. Autorką grafiki karty „Zostań Superczytelnikiem” jest Joanna
Żero,
 biblioteka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na realizację dwóch projektów w ramach programu „Partnerstwo dla
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książki: Jak dobrze mieć sąsiadów - warsztaty międzykulturowe dla dzieci i
młodzieży oraz Biblioteka na 2kołach,
zakończenie akcji „Biblioteczna paka dla niemowlaka”, dzięki której
zarejestrowano 42 małych czytelników. „Biblioteczna paka dla niemowlaka” to
akcja w której zapewniamy i przekonujemy, że „czytanie do najpiękniejsza
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” i to zabawa, którą polecamy praktykować
często i wręcz permanentnie, już od urodzenia,
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

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
• Koordynacja działań związanych z zaopatrywaniem magazynu głównego dla
uchodźców w środki pierwszej potrzeby.
 Przyjęcie łóżek, pościeli oraz kocy od wojewody mazowieckiego na potrzeby
uchodźców;
 Udział w obradach komisji bezpieczeństwa;
 Co tygodniowe sprawdzenie systemu łączności z Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wojewody i Starosty;
 Koordynacja dostawy agregatów prądotwórczych na potrzeby zarządzania
kryzysowego.
 Udział w codziennych spotkaniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 W zakresie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin: przygotowanie umów
zleceń dla konserwatorów, umów o współpracy pomiędzy gminą a ochotniczymi
strażami pożarnymi.;
 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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 Informowanie mieszkańców Wołomina oraz pracowników UM o wprowadzeniu
stopni alarmowych ALPHA ORAZ CHARLIE;
 Przygotowanie danych dla wojewody o zapotrzebowaniu na ilości tabletek
jodowych;
 Przygotowanie decyzji i wniosków o nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych.
STRAŻ MIEJSKA
W okresie od 17.03.2022 do 19.04.2022 r. Straż Miejska w Wołominie przeprowadziła 498
interwencji, w tym:
- ujawniła 70 osób chodzących po torowisku w miejscach niedozwolonych;
- ujawniła 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia;
- 4 wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu;
- 2 wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego;
- 27 wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych;
- 15 wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dot. czystości i porządku w gminie;
- ujawnili 7 naruszeń przepisów ustawy o odpadach;
- realizując zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uchodźcom z Ukrainy
przeprowadzili sprawdzenia warunków bytowania w 89 lokalizacjach dostarczając
jednocześnie paczki z pomocą.;
- wykonali 22 konwoje wartości pieniężnych dla UM w Wołominie;
- przeprowadzili 49 sprawdzeń posesji i wskazanych obszarów pod kątem przestrzegania
gminnych przepisów porządkowych;
- w związku z ujawnionymi wykroczeniami nałożyli 79 mandatów karnych na kwotę 8600
zł.
Wykonali 10 lotów operacyjnych dronem.
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