WOŁOMIN, 21 LUTEGO 2022 ROKU

WOU.0057.2.2022

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA WOŁOMINA
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
OD 15 STYCZNIA DO 17 LUTEGO 2022 ROKU
ZARZĄDZANIE FINANSAMI GMINY
W ramach realizowanych zadań przeprowadzano czynności związane z kontrolą wstępną
zadań planowanych do realizacji z budżetu gminy (dysponent środków) lub planu
finansowego Urzędu Miejskiego, w tym 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,
 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 8 sprawozdań zbiorczych za IV kwartał 2021 roku w tym;
 sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu
wykonania przez JST zadań zleconych
 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,
WYDZIAŁ OPŁAT I PODATKÓW LOKALNYCH
Praca wydziału w tym okresie to prace skupione na przeprowadzeniu rocznego
wymiaru podatkowego. W tym zakresie:
1. Przeprowadzono i zweryfikowano systemowe naliczenia na wszystkich kontach
podatkowych.
2. Wydrukowano 28 812 decyzji podatkowych na 2022 rok.
3. Wydrukowano zwrotne potwierdzenie odbioru do wszystkich decyzji.
4. Zakopertowano decyzje.
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5. Oklejono koperty ZPO.
6. Wydano do doręczania 5 872 decyzji Sołtysom.
7. Przygotowano umowy i wydano do doręczenia 17 832 decyzji 40 pracownikom.
8. Przygotowano listy wysyłkowe i przekazano 4 480 szt. decyzji do doręczenia za

pośrednictwem poczty.
Ponadto:
 W związku z terminem ustawowym do wydziału wpływają roczne deklaracje z
tytułu podatku od nieruchomości rolnego i leśnego składane przez osoby prawne,
oraz deklaracje dotyczące podatku od środków transportowych.
 Do wydziału wpłynęło w analizowanym okresie 171 zawiadomień o zmianach
Ewidencji Gruntów i Budynków związanych z nabyciem lub zbyciem
nieruchomości, które są sukcesywnie ujawniane w ewidencji podatkowej.
 Spływają nadal deklaracje 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.
Ponadto wykonywano prace bieżące - statystyka najistotniejszych zadań poniżej:
EWIDENCJA PODATKÓW I OPŁAT
wydane decyzje - osoby fizyczne
171
informacje podatkowe przyjęte od podatników - osoby fizyczne

223

deklaracje podatkowe - osoby prawne

135

zawiadomienia o zmianach w Ewidencji Gruntów i Budynków

171

zawiadomienia o zarejestrowaniu bądź wyrejestrowaniu pojazdów
objętych podatkiem od środków transportowych

40

zawiadomienia PINB o rozpoczęciu użytkowania budynków

23

wezwania do złożenia wyjaśnień, informacji bądź deklaracji

8

zaświadczenia dot. przedmiotu opodatkowania (np. powierzchni
gospodarstwa)

4

EWIDENCJA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
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przyjętych deklaracji w tym:

474

-deklaracje składanie po raz pierwszy

48

-korekty

426

pisemne wezwania do złożenia wyjaśnień

7


WYDZIAŁ DOCHODÓW I EGZEKUCJI
Praca wydziału, w tym okresie skupiona jest na przygotowaniu sprawozdań budżetowych za
IV kw 2021, księgowanie wpłat: podatku pd nieruchomości, leśnego, rolnego i łącznego
zobowiązania pieniężnego, XII raty 2021 r. I raty 2022 za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, 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, 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

16

Zwrot opłaty skarbowej w toku

24

wprowadzanie mandatów ze Straży Miejskiej

295

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)

1

3

195
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postanowienia o zarachowaniu wpłat na poczet zaległości bądź
rozksięgowaniu wpłat częściowych

139

decyzje określające nadpłatę
zaświadczenia o niezaleganiu bądź potwierdzające wysokość
zaległości

12

wpłaty -podatki (bank)

488

wpłaty -podatki (kasa)

83

6

wpłaty -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bank)

6993

wpłaty -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kasa)

796

wpłaty- dochody (bank)

322

wpłaty-dochody (kasa)

331

upomnienia

794

tytułu wykonawcze

185

korespondencja do komorników sądowych i urzędów skarbowych

21

decyzje dot. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

5

decyzje dot. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w toku

4

postanowienia i wezwania w postępowaniu o udzielenie ulgi

12

Odwołanie do SKO na postanowienie o zarachowaniu wpłaty

1

zaświadczenia o pomocy de minimis

1

Działania podjęte przez Burmistrza Wołomina, wydziały merytoryczne i jednostki
organizacyjne:
1) ZARZĄDZENIA:
Od 03.01.2022r. wydano – 52 zarządzenia.
2) Wydział Organizacji Urzędu:
 od 03.01.2022r. wpłynęło 27 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
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W 2021 r. wpłynęło łącznie 175 wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Od 03.01.2022 roku do Centrum Obsługi Mieszkańców - Kancelaria Ogólna
wpłynęło ponad 6647 pism;
INTERESANCI PRZYJMOWANI SĄ OSOBIŚCIE Z ZACHOWANIEM REŻIMU
SANITARNEGO ORAZ TELEFONICZNIE.
OD 03 STYCZNIA 2022R. WPŁYNĘŁO 6 WNIOSKÓW O OBJĘCIE
PRZEDSIĘWZIĘCIA PATRONATEM BURMISTRZA WOŁOMINA.
WPŁYNĘŁO
OGÓŁEM:
4
ZAPYTANIE/WNIOSEK//INTERPELACJA
RADNEGO RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE;

1. 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 zaliczanych do roku
budżetowego 2021.
2. Współpracowano przy realizacji przekazywania kolejnych miesięcznych transz dotacji
podmiotowych na rok 2022 jednostkom kultury .
3.Współpracowano w przygotowaniu wersji opisowej sprawozdania z wykonania funduszu
sołeckiego za 2021 rok
4. Przygotowano rocznego sprawozdania GUS ozn. SG-01 środki trwałe.

3) 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 – podpisano umowę z wykonawcą, w dniu
02.06.2021 r. został wprowadzony na budowę, trwają prace w terenie, termin
realizacji 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.
 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; oraz w imieniu Zamawiającego przygotowanie
zawiadomienia i zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o
zakończeniu budów i przystąpieniu do użytkowania obiektów budowlanych,
ewentualnie przygotowanie wniosku i wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „rozbudowa i
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budowa 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, trwają prace związane z
budową kanalizacji deszczowej, 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.
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
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 –
podpisano umowę z wykonawcą w dniu 23.07.2021 r. Wykonawca prac w dniu
30.07.2021 r. został wprowadzony na budowę. Prace w toku. Termin realizacji 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 budową 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.
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 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.
 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.
Prace projektowe:
 Trwają prace projektowe, termin zakończenia:
 Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie – prace zakończone, projekt techniczny
został przekazany.
 Budowa ul. Kleeberga wraz z ul. Bohatyrowicza – projekt techniczny został
przekazany, uzyskano decyzję ZRiD.
 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej
w Zagościńcu – 28.02.2022 r
 Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. Wołomińskiej do
Partyzantów – dokumentacja zakończona, uzyskano decyzję ZRiD.
 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 – 15.12.2022 r.
 Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową – 30.09.2022 r.
 Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego – 30.06.2022 r.
 Wykonanie koncepcji i projektu odwodnienia ulic Zachodniej i Grabowskiej w
Duczkach – Projektant przekazał dokumentacje projektową, dokumentacja została
odebrana.
 Wykonanie odwodnienia w ul Kwitnącej w Duczkach - termin realizacji prac do
dnia 09.12.2021 r. Projektant przekazał dokumentacje projektową, dokumentacja
została odebrana.
 Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej
do ul. Krakowskiej, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul.
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Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)” wraz z
uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w imieniu
Zamawiającego – 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 – 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 –
projekt – podpisano umowę, prace w toku. Termin realizacji umowy 20.08.2022 r.
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wareckiej w Majdanie – wykonano
dokumentacje projektową oraz wykonano roboty budowlane na jej podstawie. Prace
zostały odebrane i rozliczone.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy ul.
Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów” Termin
wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji
ZRID. Termin realizacji umowy 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 17.03.2022 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.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu
budynku Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach – podpisano umowę z
Wykonawcą, termin realizacji prac 28.02.2022 r.

Ogłoszone postępowania przetargowe:
8
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 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 – trwa postępowanie
przetargowe oraz wybór Wykonawcy prac.
 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 – trwa postępowanie
przetargowe oraz wybór Wykonawcy prac.
 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 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 trwa postępowanie przetargowe oraz wybór Wykonawcy prac.
 Bieżącą konserwację chodników o nawierzchni twardej na terenie gminy Wołomin w
2022 roku (remonty cząstkowe chodników) w ramach gminnego zadania pn.:
„Remonty chodników” – trwa postępowanie przetargowe oraz wybór Wykonawcy
prac.
 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 – trwa postępowanie przetargowe oraz wybór
Wykonawcy prac.
 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb
rozbudowy ul. Krótkiej w Duczkach wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej w imieniu Zamawiającego – wpłyneła tylko jedna
oferta, oferowana cena przekracza dwukrotnie wartość jaka została przeznaczona na
finansowanie zadania – postępowanie zostanie powtórzone.
 Remont dachu budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie przy
ul. Kazimierza Wielkiego 1, w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury
oświatowej” – postępowanie przetargowe w toku – termin składania ofert 2022-0221 10:00:00
 Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Wołomin remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej w 2022 r – termin składania ofert
2022-02-21 10:00:00
 Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie wraz z niezbędną
infrastrukturą, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul.
Wiejskiej w Wołominie” - termin składania ofert 2022-02-21 10:00:00
9
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 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 - termin składania ofert 2022-02-21
11:00:00
 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” - termin składania
ofert 2022-03-02 10:00:00
 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” - termin składania ofert 2022-03-03
10:00:00
 Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego w drodze dojazdowej do ul.
Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie oraz ul. Makowej w Lipinkach – trwa
przygotowywanie postępowania mającego na celu wyłonić Wykonawcę robót.
 Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: budowa chodnika wraz z odwodnieniem
drogi ul. Racławickiej w Majdanie – trwa przygotowywanie postępowania mającego
na celu wyłonić Wykonawcę robót.
4) WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
w okresie od 14 stycznia 2022 r. do 16 lutego 2022 r. Wydział realizował następujące
zadania:
 Przyjęto 17 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny w tym : liczba wniosków
typu zgłoszenia nowej rodziny : 3, liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny
dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców: 4 , liczba przyznanych Kart dla
nowego członka rodziny: 1, liczba wniosków o uzupełnienie rodziny: 1,liczba
przyznanych nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami: 7, liczba
przyznanych duplikatów Kart : 1.
 Trwa rozliczenie realizacji zadań publicznych za rok 2020 i 2021.
 Trwa postępowanie konkursowe na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt: „Wspieranie szkolenia
sportowego prowadzonego przez kluby sportowe z terenu Gminy Wołomin”.
 Odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w sprawie opiniowania ofert złożonych
w ramach konkursu pt: „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 zamieszkałych na terenie gminy Wołomin na 2022 rok”.
 Ogłoszono otwarte konkursy ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla
dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem oraz na działalność wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji
10
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pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podpisano umowę na udzielenie dotacji na realizację zadania pt: „ Harcerska Akcja
Zimowa 2022 – Zimowisko w Gliczarowie Górnym” z Chorągwią Stołeczną
Związku Harcerstwa Polskiego.
Podpisano Porozumienie w sprawie przejęcia zadania publicznego od Miasta
Kobyłka dotyczącą współpracy w zakresie wejść mieszkańców ww. gminy na
wołomińską pływalnię.
Przygotowano projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora Ośrodka
Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wołominie.
Trwa procedura przygotowania umów na realizację zadań w ramach Wołomińskiego
Funduszu Senioralnego.
Przyznano Wołomiński Grant Oświatowy dla Przedszkola nr 2 im. Pyzy
Wędrowniczki na realizację zadania „Razem z Pyzą poznajemy tradycje i zwyczaje
ludowe” w kwocie 10 000,00 zł.
Zorganizowano posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w
świetlicy MOT TRAD „SZANSA”.
Przygotowano sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodzin za
rok 2021, oraz powiatowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2021 dla Powiatu
Wołomińskiego.
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
styczeń 2022 r.
Przygotowywane jest sprawozdanie z realizacji budżetu za 2021 r.
Przygotowywana jest informacja do „Raportu o stanie gminy”.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli
Rekrutacja
Trwają przygotowania do przeprowadzenia rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych.
Realizacja projektów
Trwają prace nad gromadzeniem informacji dotyczących dofinansowania przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia będą mogły być realizowane w szkołach
podstawowych oraz ponadpodstawowych w okresie od 1 marca do 20 grudnia 2022 roku.
Dokonano rozliczenia następujących projektów:
 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – program zrealizowany w Sporto11
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wej Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków, Szkole Podstawowej im.
Fryderyka Chopina w Starym Grabiu, I Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława
Nałkowskiego, Szkole Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Przedszkolu nr 5 im. Kota w butach.
 „Posiłek w szkole i w domu”- program zrealizowany w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Duczkach, Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wołominie.
 „Aktywna tablica”- program zrealizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Nałkowskiego, Szkole Podstawowej w Zagościńcu.
„Laboratoria przyszłości”
Obecnie trwają prace dotyczące rozliczenia projektu za 2021 rok.
ZEASiP realizuje zadania bieżące z zakresu kadr, finansów i księgowości.
 W okresie od 13 stycznia 2022 r. do 15 lutego 2022 roku wpłynęło 520 faktur.
Sporządzono sprawozdania roczne szkół i przedszkoli za 2021 rok.

5) PLANOWANIE ROZWOJU I REWITALIZACJA
Zadanie
Komitet Rewitalizacji
(KR)

Konkurs
architektoniczny
"Odetchnij na Placu 3
Maja"

Remont dla Seniora
Wołomin ODNOWA minigranty
Rewitalizacja

Postęp w pracach
Odbyły się dwie sesje podczas, których omawiano między innymi
plan pracy Komitetu na 2022 r., projekt zazielenienia ul.
Legionów, wyniki konkursu na modernizację Placu 3 Maja,
kwestie estetyki przystanków w mieście, potrzebę ożywienia
parterów w lokalach na terenie strefy rewitalizacji, prace w Parku
Miejskim z rzeźbą psa Miśka.
Zakończony został konkurs na opracowanie koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie Placu 3
Maja w Wołominie.
Planowana na 25 stycznia dyskusja pokonkursowa została
przełożona na późniejszy termin ze względu na sytuację
pandemiczną.
7 lutego odbyło się spotkanie z radnym na temat ww. konkursu
oraz dalszych perspektyw modernizacji Placu.
Do połowy lutego zrealizowano ok. 20 zgłoszeń od osób starszych
(drobne naprawy, pomoc techniczna).
Trwają konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz Komitetem Rewitalizacji na temat regulaminu projektu na 2022 r.
 Do końca połowy lutego WPR wydał blisko 80 zaświadczeń o tym czy nieruchomość jest położona na terenie rewitalizacji.
 Przestrzeń dla Partycypacji.
12
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Finalizowany jest raport z konsultacji społecznych na temat miejscowego planu rewitalizacji (obejmuje analizę 2 etapów konsultacji, warsztatów i ankiet pisemnych oraz on-line).
 W parku kieszonkowym u zbiegu ulic Legionów i Wileńskiej trwają ostatnie prace estetyczne wokół zamontowanej
rzeźby psa Miśka.
 WPR zainicjował działania mające na celu wykonanie kolejnych murali w centrum miasta.
 Trwają przygotowania do wykonania projektu parku kieszonkowego na terenie po biurze PwiK
 Zostaliśmy zakwalifikowanie do projektu „Regiony Rewitalizacji” organizowanego przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego. W ramach projektu odbędą się spotkania i szkolenia
z udziałem ekspertów dotyczące przyszłości i rozwoju działań rewitalizacyjnych w naszej gminie
Sprawy
Międzynarodowe

Polityka senioralna

Społeczne Wnioski do
budżetu Gminy na rok
2023
Młodzieżowa Rada
Miasta (MRM)
Pozostałe zadania

Wydział realizuje procedury nawiązania kontaktów z rumuńskim
miastem partnerskim Falkonice koło Suczawy oraz czeskim Podiebrady koło Pragi.
Planowana na 31 stycznia wizyta nowego Ambasadora Rumunii
w Polsce i spotkanie delegacji rumuńskiej z Burmistrz Wołomina
oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej została przełożona na późniejszy termin ze względu na sytuację epidemiologiczną.
Wydział przeprowadził wybory do Wołomińskiej Rady Seniorów
na kadencję 2022-2024. Pierwsza sesja nowej Rady zostanie
zwołana po poprawie sytuacji epidemiologicznej, prawdopodobnie
na przełomie lutego i marca br.
WPR przygotował zarządzenie ws. konsultacji społecznych dot.
regulaminu na rok 2023. Konsultacje odbędą się w dniach 14-28
lutego.
WPR przeprowadził wybory do Młodzieżowej Rady Miasta na
kadencję 2022 - 2023 w formie zdalnej. Po feriach szkolnych
ogłoszony zostanie skład MRM oraz odbędzie się pierwsza sesja
nowej Rady.
Trwa bieżąca obsługa Fanpage oraz strony www Rady Seniorów,
Młodzieżowej Rady Miasta oraz strony wolomin.org.

6) WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 Gmina Wołomin w okresie od dnia 24.01.2022 r. do dnia 14.02.2022 r. wydała
13
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łącznie 57 biletów metropolitalnych, w tym:
a) 49 – Wołomińskich Kart Mieszkańca;
b) 8 – Wołomińskich Kart Mieszkańca Senior.
 Bieżąca obsługa zgłoszeń z Systemu Komunikacji Mobilnej Urzędu Miejskiego w
Wołominie.
 Podpisano umowę na usługę wynajmu toalet przenośnych na okres od dnia 01.02.
2022 do 30.11.2023;
 Realizacja funduszu sołeckiego w starych Lipinach- Przygotowanie postępowania na
zakup urządzeń wraz z dostawą i montażem urządzeń na plac zabaw przy ul.
Kwitnącej. Termin dostawy do 30.04.2022.;
 Realizacja funduszu sołeckiego w Starym Grabiu- zakup urządzeń siłowni
plenerowej typu stretworkout wraz z montażem- termin dostawy i montażu urządzeń
do dnia 31.03.2022.;
 Przygotowanie postępowania dotyczącego zakupu flag na potrzeby Gminy
Wołomin;
 Realizacja funduszu sołeckiego w Czarnej- zakup urządzeń gastronomicznych;
 Realizacja funduszu sołeckiego w Cięciwie- zlecono rozbudowę altany na placu
zabaw termin zakończenia prac do 15.04.2022;
 Lipinach - zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu pikniku i spotkań z
dziećmi- m.in.: gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty
cukrowej. Urządzenia zostały zamówione.
 Zlecono roczny przegląd gminnych placów zabaw
 Przeprowadzenie postępowania na usługę dostawy i wymiany piachu na gminnych
placach zabaw.
 Kontynuacja cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących na terenie gm. Wołomin.
 Zakup wież kwiatowych, w celu polepszenia estetyki miasta poprzez jego
ukwiecenie.
 Złożenie do Starosty Wołomińskiego wniosków o wycinkę drzew będących w złym
stanie zachowania.
 Współpraca z OSP polegająca na pomocy przy usunięciu zagrożenia bezpieczeństwa
powodowanego przez obumarłe drzewa.
 Odpowiadanie na pisma mieszkańców dotyczących wycinki lub pielęgnacji drzew
gminnych.
 Weryfikacja ofert na zakup donic miejskich do obsadzenia roślinami sezonowymi.
 Sprawdzanie złożonych ofert na wykonanie zadania polegającego na utrzymaniu i
pielęgnacji zieleni na terenie gm. Wołomin w okresie 12 miesięcy.
 Przygotowanie raportu z konsultacji społecznych dotyczących zazielenienia ul.
Legionów na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Żelaznej w Wołominie.
 Zlecenie magazynowania choinek, stanowiących własność gminy Wołomin (w
okresie świątecznym choinki umiejscowione są przy MDK ul. Mariańska oraz przy
kościele św. Józefa Robotnika ul. Piłsudskiego)
 Realizacja zlecenia nr 1/2022 do umowy w zakresie konserwacji oświetlenia
14
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ulicznego, parkowego oraz miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Wołomin –
demontaż iluminacji świątecznych.
Zawarcie umowy dotyczącej usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru
instalacji elektrycznych nad realizacją prowadzonych przez gminę prac, związanych
z bieżącą konserwacją, naprawą, wymianą, uzupełnieniem oświetlenia ulicznego,
parkowego i miejsc pamięci narodowej, wykonywaniem kosztorysów inwestorskich,
nadzorowaniem prac budowlanych w zakresie oświetlenia ulicznego gminy Wołomin
w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
Rozpoczęcie równania ulic o nawierzchni gruntowej. Pierwsze prace zostały
wykonane na ul. Majdańskiej na podstawie zgłoszeń i interwencji mieszkańców.
Rozstrzygnięcie postępowania na „Utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni w
gminie Wołomin w 2022 roku”.
Rozstrzygnięcie postępowania na Bieżącą konserwację rowów i urządzeń
melioracyjnych na terenie gminy Wołomin w 2022 roku.
Odśnieżanie chodników, dróg przejść da pieszych, przystanków komunikacji
miejskiej, ścieżek rowerowych, zatok parkingowych itp. po opadach śniegu w
okresie międzysesyjnym.

7) ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
ODPADAMI.
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA:
Drzewa i krzewy:
 wpłynęło 38 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów;
 wpłynął 1 wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów;
 w ramach prowadzonych spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na usunięcie
drzew z terenu prywatnych nieruchomości dokonano 57 oględzin w terenie, podczas
których sporządzono 57 protokołów;
 wydano 4 decyzje zezwalające na usunięcie drzew,
1 decyzję umarzającą
postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, 1 decyzję
wymierzającą administracyjną karę pieniężną za zniszczenie drzewa; 1 decyzję
umarzającą opłatę; 1 decyzję wnoszącą sprzeciw do zgłoszenia;
 wydano 2 postanowienia nakładające obowiązek uzupełnienia zgłoszenia;
Inne:
 wszczęto 1 postępowanie administracyjne i wystąpiono do organów opiniujących
w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko, łącznie
prowadzonych jest 12 postępowań administracyjnych o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach,
 przekazano uzupełnienie dokumentacji do organów opiniujących w 2
postępowaniach administracyjnych,
15
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 przygotowano 3 wezwania do uzupełnienia dokumentacji w ramach postępowania o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
 wszczęto 1 postępowanie w sprawie zmiany stanu wody na gruncie i kierunku
odpływu wody opadowej,
 wydano postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 wystąpiono do Wojewody Mazowieckiego w sprawie powołania składu komisji do
spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska
atmosferyczne,
 wydano postanowienie w sprawie braku dokumentów potwierdzających pracę
w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
 wprowadzano dane do Bazy ocen oddziaływania na środowisko oraz do wykazu
Ekoportal,
 bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie udzielania informacji o Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), w związku z obowiązkiem od 1 lipca
2021 r. składania deklaracji o posiadanym źródle ciepła do 30 czerwca 2022 r. przyjęto 494 deklaracji (A i B) (zgodnie z obowiązkiem obowiązującym od 1 lipca
2021 r., a wprowadzono do bazy CEEB już łącznie – 931 deklaracji);
 bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie udzielania informacji o gminnej dotacji na
wymiany źródeł ciepła (informacja dotacja gminna – informacje szczegółowe oraz
informacja o dotacji WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu „Czyste
Powietrze” - informacje ogólne) oraz dotacji na przyłącza gazowe na rok 2022 oraz
przyjmowanie wniosków w ramach dotacji gminnych od mieszkańców na nowy
2022 r. (pomoc przy wypełnieniu wniosku);
 przyjęto 11 wniosków na dotację gminną udzielną w formie dofinansowania ze
środków budżetu Gminy Wołomin na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła tzw.
„kopciuchów” (łączna liczba przyjętych wniosków 34) oraz przygotowano 3
wezwania do uzupełnienia dokumentacji i pismo w sprawie wniosku, który nie może
zostać rozpatrzony pozytywnie, ponieważ nie jest to zgodne z uchwałą;
 przygotowano i przesłano sprawozdanie z zakresu Programu Ochrony Powietrza dla
województwa mazowieckiego za 2021 r., przy pomocy platformy sprawozdawczej,
 przygotowanie zlecenia do umowy abonenckiej na „sensory” mierzenia jakości
powietrza dla Firmy AIRLY Sp. z o. o. (coroczne przedłużenie umowy);
 praca nad Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2022 r., w tym przesłanie
projektu do zaopiniowania oraz do konsultacji społecznych.
ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI:
Gospodarka odpadami:
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 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 roczne sprawozdanie dotyczące wyrobów zawierających azbest i PCB.
 Przeprowadzono wizje w terenie dotyczące zgłoszeń nielegalnego składowania
odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (dzikie wysypiska);
 Prowadzono kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne;
 Wydano decyzje zezwalającą na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych;
 Wydano 1 postanowienie w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi.
8) WYDZIAŁ URBANISTYKI i Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
1. Zakończono rozpatrywanie uwag złożonych do projektu mpzp Centrum Duczek w
gminie Wołomin. Plan jest przygotowywany do przedłożenia Radzie Miejskiej.
2. Skierowano na sesję Rady Miejskiej w Wołominie Ocenę aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wołomin.
3. Kontynuacja prac nad projektami miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i zmian studium:
- mpzp strefa usługowo – produkcyjna we wsi Stare Grabie - projekt na etapie
opiniowania i uzgodnienia;
- zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wołomin (rejon ul. Błońskiej, Krakowskiej, Piłsudskiego) – projekt na etapie
opiniowania i uzgadniania;
- mpzp dla terenu położonego w Wołominie pomiędzy ul. Piłsudskiego, Błońską
i Krakowską w Wołominie (Komenda Policji) – projekt oczekuje na wrażenie zgody
przez Ministra Klimatu i Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych
stanowiących własność Skarbu Państwa na cele nieleśne;
- mpzp Czarna, Helenów, Wołomin – etap I – zawieszenie postępowania w sprawie
uzgodnienia u Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytku ze względu
na odmowę uzgodnienia projektu planu, nanoszenie poprawek w projekcie;
- miejscowy plan rewitalizacji – trwa sprawdzanie projektu planu.
4. Ponadto Wydział Urbanistyki wydał:
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4 postanowienia;
1 szt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
19 szt decyzji o warunkach zabudowy;
2 szt innych decyzji;
20 szt wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
/studium;
 51 szt zaświadczeń o braku miejscowego planu;
 15 szt odpowiedzi w sprawach innych.
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
informatycznego Urzędu, przeprowadzaniem zamówień, przygotowaniem i serwisem
sprzętu komputerowego, realizowaniem zgłoszeń.
10) ZEC Sp. z o.o. w Wołominie
Okres grzewczy trwa, spadające temperatury wpływają na produkcje energii cieplnej. Cały
zespół pracowników dba o bezpieczeństwo i niezawodność dostaw ciepła dla odbiorców.
Najważniejsze zadania i wydarzenia zaistniałe w omawianym czasie:
Pracują dwa kotły węglowe, produkowana jest energia cieplna dla mieszkańców na

potrzeby przygotowania C.W.U oraz C.O.;
Kolejna dostawa miału węglowego z kopalni grupy PGG przewidywana jest

na początek marca 2022 r.;
W dalszym ciągu pracujemy w podwyższonym reżimie sanitarnym z uwagi na

COVID-19;
Trwa 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;
Trwa 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 ;
Wprowadzono zmianę taryfy dla ciepła stosowanej w rozliczeniach z Odbiorcami,

która obowiązuje od dnia 03.02.2022 r. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki Nr DRE.WRC.4210.43.4.2021.336.XVIzm.ESz z dnia 19.01.2022r.
została zatwierdzona zmiana Taryfy dla ciepła, która będzie obowiązywać od dnia
03.02.2022r. Korekta cen i stawek opłat zawartych w taryfie wynika ze znacznego
wzrostu zatwierdzonych w dotychczas obowiązującej taryfie (od 1.10.2021 r.)
kosztów emisji CO2 do atmosfery (wzrost o ponad 60%), cen paliwa (wzrost o
prawie 30%) i kosztów energii elektrycznej (ponad 50%). Średni wzrost cen i stawek
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opłat wyniósł 14,11%;
Prowadzone są prace konserwacyjne i eksploatacyjne na sieci ciepłowniczej, węzłach
oraz na urządzeniach na terenie ciepłowni;

11) MZO Sp. z o.o. w Wołominie
Ogłoszono następujące postępowania prowadzone w wyniku przetargu
nieograniczonego:
 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie
20 03 01 z Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.”
Podpisano następujące umowy w wyniku przetargu nieograniczonego na:
 Sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów z nadrukiem do
Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. w roku 2022


Usługa ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz utrzymanie porządku w Miejskim
Zakładzie Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o.

12) PWIK Sp. z o.o.
Trwają prace wykonawcze przy:
 Budowie żelbetowego zbiornika retencyjnego wody czystej V=2x200m 3 na terenie
Stacji Uzdatniania Wody SUW Stare Grabie. Wykonawca – Wykonawca – firma
HMB, zakończył prace związane ze skarpą wraz z zagospodarowaniem terenu wokół
zbiornika wody uzdatnionej. Prace odebrane w dniu 15.09.2021 r. z uwagami.
Wskazane w uwagach ustalenia Wykonawca zrealizował. W dniu 30.11.2021 roku
spisano protokół końcowego odbioru robót stanowiącego podstawę do rozliczenia
końcowego wykonawcy.
 Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Duczki” w
ramach operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i
oszczędzanie energii” (PROW) – 29.11.2021 r. Wykonawca zakończył roboty
budowlane w terenie i dostarczył dokumentację powykonawczą.
 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.
 Budowie sieci wodociągowej w ul. Parkowej, Kwiatowej i Wiśniowej w Lipinkach
wraz z budową odgałęzień i przebudową przyłączy. Wykonawca zakończył roboty
budowlane w terenie, trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej.
 Budowie sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Lipińskiej do ul.
Traugutta w Wołominie.
 Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul.
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Kochanowskiego w Wołominie. Zakończono prace wykonawcze w terenie, trwa
kompletowanie dokumentacji powykonawczej.
Dostawie agregatu kogeneracyjnego na Oczyszczalnię Ścieków KRYM – Trwają
prace instalacyjne 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.
Modernizacji komory dopływowo - rozdzielczej wraz z budową obejść
technologicznych i niezbędnej infrastruktury na terenie przepompowni ścieków
„Gryczana”- W ramach poprawności działania zainstalowanej armatury i układu
sterowania ,przeprowadzono rozruch hydrauliczno-technologiczny Komory
dopływowo-rozdzielczej. W trakcie trwającego rozruchu zasymulowano rozwiązania
technologiczne w celu możliwości funkcjonowania modernizowanej Komory, jako
obiekt zastępczy dla obecnie działającej Pompowni Głównej Układ hydraulicznotechnologiczny zmodernizowanej Komory dopływowo-rozdzielczej pozwala
zagwarantować zabezpieczenie odbioru ścieków surowych z aglomeracji WołominKobyłka, w okresie prac remontowy w Pompowni Głównej. Roboty budowlane w
terenie zostały ukończone. Trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej.
28.01.2022 r. odbyło się otwarcie ofert na „Modernizację 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) – Oferty złożyło trzech
Wykonawców. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Handlowo - Usługowej
INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna z siedzibą w Nieznanowicach 50, 32-420
Gdów. Termin podpisania umowy wyznaczono na 18.02.2022 roku
SUW Lipińska – zadanie „Naprawa dwóch zbiorników filtracyjnych odmanganiaczy
na SUW Lipińska wraz z uzyskaniem dokumentacji naprawczej oraz odbiorem UDT
”. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, w dniu 06.12.2021r. wybrano
najtańszą ofertę - firmy Janusz Kowalski „PUTEC” Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych Energetyki Cieplnej. Wartość oferty netto 72 600,00 zł. Urząd Dozoru
Technicznego przeprowadził badanie zbiorników. Trwa przygotowanie dokumentacji
naprawy do zatwierdzenia przez UDT.
 SUW Graniczna - Wszczęto postępowanie dla inwestycji „Wymiana odcinka
głównego rurociągu wody uzdatnionej fi 500 na SUW „Graniczna” w
Wołominie.” W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, na realizację w/
w zamówienia wpłynęły dwie oferty. W trybie oceny ofert, wybrano ofertę
najtańszą firmy Saneko S.C. Leon Stroczkowski, Leszek Zawistowski z siedzibą
05-200 Wołomin, ul. Szosa Jadowska 51 na kwotę netto 138 010,00 zł. W dniu
15.12.2021 r. z Wykonawcą została podpisana umowa. W nocy z 03/04.02.2022 r.
zostało wymienione odpowietrzenie na rurociągu wody uzdatnionej fi 500 oraz
odcinek rurociąg DN 80 do wodomierza na cele własne PWiK. Z uwagi
na nieszczelność przepustnicy DN 500 na sieci wodociągowej przy budynku
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SUW, prace związane z wymiana głównego rurociągu zostaną przeprowadzone po
wymianie armatury (wymiana armatury po stronie PWiK). Czas realizacji całości
zamówienia, wg. założeń podpisanej Umowy z Wykonawcą – do 15.03.2022 r.
SUW Wołomin Północ - W wyniku trzeciego postępowania przetargowego na
realizację zadania „Budowa studni głębinowej. Wykonanie robót i badań
geologicznych związanych z wykonaniem otworu studziennego ujmującego
wodę z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 112 obr. 04 Wołomin
w Wołominie, gm. Wołomin” wpłynęły dwie oferty. W dniu 14.09.2021 r.
wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo - Wykonawca Zakład Studniarski
Leopold Śmiałkowski, ul. Hortensji 28, 94 – 480 Łódź. Wartość oferty 263 440,00
zł netto. W dniu 21.09.2021 r. z Wykonawcą została podpisana umowa. 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. Na
podstawie w/w uzgodnień Zamawiający podejmie działania niezbędne do
przeprowadzenia wycinki.
Przeniesiono sterowanie i wizualizacje pompowni P31 ul. Witosa ze starej
wizualizacji na nowy system SCADA. Kontynuowano prace związane z
prefabrykacją rozdzielni na SUW Grabie Stare. Zakończono prace instalacyjne w
nowych pomieszczeniach administracyjno - socjalnych SUW Graniczna.
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”). Trwają procedury formalno-prawne związane
z przyłączeniem instalacji do sieci dystrybucyjnej.
Przeniesiono Dział Obsługi Klienta z ul. Ogrodowej 13 na ul. Graniczną 1, do
głównej siedziby Spółki.

Pracownicy GEW (Grupa eksploatacji sieci wodociągowej) prowadzili prace przy:
- usuwaniu awarii wodociągowych – 6 szt.
- budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej – 1 szt.
ponadto pracownicy GEW wykonywali prace przy remoncie pomieszczeń budynku
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 odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w Wołominie w ilości 1 szt. przyłącza
kanalizacji sanitarnej w ilości 9 szt. w gminie Wołomin. Dokonywali kontroli uzbrojenia
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Wołominie w ul. Fieldorfa i ul. Armii
Krajowej. Usuwali awarie na sieci kanalizacji sanitarnej w Wołominie na ul. Lipińskiej.
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Wykonywali monitoring kamerą inspekcyjną sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej w Wołominie w ul. Fieldorfa 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
MUZEUM
Informacja z działalności Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie w
okresie od 15 stycznia do 17 lutego 2022
Frekwencja 34 osoby
30. lecie Muzeum
- publikacja cyklu „30 lat Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie”
na profilu fb instytucji
Promocja i reklama
- audycje w Radio FAMA „Co słychać u Nałkowskich” - cykliczne, w co drugi
czwartek spotkania z Muzeum na antenie radio
- wizyta i nagranie audycji o Hannie Nałkowskiej dla RDC „Sekrety Mazowsza” u
red. Piotra Łosia
Inne działania
 prace przygotowawcze do wystawy z okazji Dnia Kobiet – „Przedwieczne”
 prace nad wystawą plenerową z okazji jubileuszu placówki
 prace nad nową wystawą cyfrową „30 lat Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich
w Wołominie”
 przygotowanie i złożenie projektu lokalnego do Fundacji PKO na przedsięwzięcie
„Koncerty letnie u Nałkowskich”. Data złożenia 25 stycznia
 kwerenda oraz udostępnienie materiałów archiwalnych doktorantce w Instytucie
Kultury Polskiej UW przygotowującej rozprawę doktorską na temat polskich
muzeów biograficznych
 udział w grze miejskiej z okazji 103. urodzin Wołomina
 przyjęcie gości z Białorusi m.in. Jany Szostak i Uladzimira Hramovicha w
przededniu Dnia Solidarności z niezależnymi mediami na Białorusi
 przygotowanie wniosku o dofinansowanie działań kulturalnych do programu
„Kultura – interwencje” NCK
 przygotowanie wniosku o dofinansowanie działań kulturalnych do Fundacji LOTTO
SIK OSSÓW
 20 stycznia, w Urzędzie Miejskim w Wołominie odbyło się spotkanie w ramach
przygotowań do tegorocznych obchodów 102 rocznicy Bitwy Warszawskiej.
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 3 lutego, w Centrum Informacji Turystyczno Historycznej po wcześniejszych
przygotowaniach ustawiliśmy nowy eksponat – replikę munduru wz. 1919
zatwierdzonego dekretem z 1 września 1919 r. przez Józefa Piłsudskiego. To
pierwszy całkowicie zaprojektowany i wprowadzony na wyposażenie odrodzonego
Wojska Polskiego mundur wraz z oporządzeniem, który żołnierze zakładali podczas
walk 1920 roku. Komplet złożony z czapki rogatywki sukiennej (dla szeregowych i
podoficerów), kurtki sukiennej z obszyciami stopnia wojskowego w randze
sierżanta, bryczesów, owijaczy, dwóch skórzanych ładownic na naboje, pasa
głównego skórzanego z klamrą mosiężną oraz szelek skórzanych nośnych. Nowy
eksponat można oglądać w siedzibie Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie.
 10 lutego, w naszej instytucji zostały zorganizowane warsztaty astronomiczne
w mobilnym planetarium w ramach ferii w Ossowie w Gminie Wołomin. Najmłodsi
(podczas zajęć w kolejnych, trzech grupach) z uwagą słuchali opowieści o planetach,
gwiazdach i kosmosie. Nie zabrakło akcentów historycznych związanych z Bitwą
Warszawską. Uczestnicy zobaczyli obraz nocnego nieba sprzed prawie 102 lat, z 13
na 14 sierpnia 1920 roku, kiedy toczyły się walki w Ossowie. Kolejnym zadaniem
było pokolorowanie Gwiazdozbioru Oriona. Niebo rozpostarte nad walczącymi w
Ossowie z 13 na 14 sierpnia 1920 roku było ciemne, pozbawione księżyca, który
zbliżał się do nowiu. Na bezksiężycowym nieboskłonie wszelkie pomniejsze
zjawiska zyskują na widoczności i bywają jeszcze bardziej spektakularne, na co
wpływał również fakt, że przedpola Warszawy (w tym ulice, drogi, skwery, place) w
tamtych czasach nie były sztucznie doświetlane.
 Obrońcy Warszawy widzieli przed/nad sobą drogę mleczną, gwiazdozbiór Kasjopei,
Perseusza i wiele meteorów. Tzw. spadające gwiazdy są dość częstym zjawiskiem na
niebie w pierwszej połowie sierpnia. Można nawet zobaczyć dwa meteory na minutę.
Większe z nich mogły rozbłysnąć zielonym światłem. Z perspektywy bolszewików
idących na Warszawę mogło to wyglądać inaczej. Na tle konstelacji Korony
Północnej nad horyzontem można było zobaczyć kilka jasnych gwiazd. Wśród nich
np. planetę Mars i Antaresa w konstelacji Skorpiona. Zjawiska astronomiczne, które
ukształtowały się w sierpniową noc 1920 roku rzucają nowe światło na opowieści,
mity i kreacje hagiograficzne dotyczące narracji historycznej.
 Rozpoznajemy możliwości startu w ogłaszanych konkursach. Tam, gdzie to możliwe
przygotowujemy projekty.
 Instytucja w czasie pandemii otwarta jest na małe grupy turystyczne, wycieczki
rodzinne i gości indywidualnych.
MIEJSKI DOM KULTURY
TERMIN
WYDARZENIE
13 stycznia-11 lutego Akcja Zima w Mieście.
W tegorocznej edycji półkolonii Zima w mieście, organizowanej przez Miejski
Dom Kultury w Wołominie wzięło udział łącznie 57 dzieci, w wieku 7-11 lat.
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Zajęcia odbywały się w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku.
W tym roku w programie znalazły się:
- muzeum flipperów Pinball Station,
- cosmos muzeum,
- lodowisko kryte (OSiR Wawer),
- park trampolin Hangar 646,
- symulatory nart i snowboardu oraz gogle VR,
- kino sferyczne,
- zajęcia sportowe na sali gimnastycznej w SP7 "Boisko szczęścia",
- język angielski (3 razy w tygodniu),
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia muzyczne (perkusja),
- nauka tańca,
- gry planszowe,
- gry PlayStation,
- zabawy ruchowe (piłka, badminton, skakanki).

19 stycznia

Koncert sekcji Natalii Kaczorowskiej

20 stycznia

Koncert grupy gitarowej i keyboardowej

22 stycznia

Warsztaty artystyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka, prowadzenie Aneta Duchnowska

27 stycznia

Koncert grupy perkusyjnej

29 stycznia

MEGA WARSZTATY w ramach Finału WOŚP

30 stycznia

Finał WOŚP
Podczas finału zaprezentowały się sekcje MDK, odbywał się w Sali
widowiskowej MDK i był transmitowany w internecie.
Szkolenie dot. zasad i pozyskiwania grantów w ramach projektu “Działaj
Lokalnie” 2022
Wydarzenie zewnętrzne, bezpłatne.
Walentynki w MDK: koncert najpiękniejszych piosenek francuskich “Nad
dachami Paryża”
Wokal: Beata Marczewska, wydarzenie biletowane.
Wołomiński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wykład: Siedem Cudów Starożytnego Świata – wykładowca Maria Pijanowska

5 lutego

14 lutego

17 lutego
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19 lutego

Wołomiński Uniwersytet Dziecięcy: Chorwacja – czego nie widział Polo

19 lutego

Warsztaty dla wokalistów i instrumentalistów prowadzone przez Macieja
Gołyźniaka

BIBLIOTEKA
W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 5336 osób, którym wypożyczono 9746
książek, 221 multimediów i 65 gier planszowych. Z komputerów skorzystało 48 osób.
W bibliotece zarejestrowało się 2000 czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii
Nałkowskiej oraz filie biblioteczne w powyższym okresie sprawozdawczym przeprowadziły
następujące działania kulturalno-oświatowe:


















w ramach zimy w mieście, odbyły się warsztaty ilustratorskie z Joanną Żero,
graficzką i ilustratorką,
z okazji Walentynek odbył się konkurs na wiersz miłosny, autorzy wierszy czytali
swoje dzieła na antenie Radio FAMA Wołomin,
kontynuacja drugiej edycji akcji „Biblioteczna paka dla niemowlaka”, to akcja
mająca na celu propagowanie wartości, jaką jest wspólne czytanie książek już od
najwcześniejszego dzieciństwa. Aby wziąć dział w akcji, wystarczy założyć kartę
biblioteczną swojemu dziecku, urodzonemu w 2021 roku, z gminy Wołomin
i wypełnić formularz zgłoszeniowy,
w ramach zimy w mieście, w filii Ossów obyły się warsztaty z teatrem kamishibai,
w ramach zimy w mieście, w filii Zagościniec odbyła się zimowa manufaktura,
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, odbyły się warsztaty literacko-plastyczne
„Babciu! Dziadku! Działamy!”, w warsztatach udział wzięli wnuczki i wnuczkowie
wraz z babciami i dziadkami,
filia Osiedle Niepodległości zorganizowała zimowy konkurs plastyczny „Twój
ulubiony bohater książkowy w zimowej scenerii”,
kontynuacja naboru do VI edycji Akademii Słowa – wieczoru poetyckiego
w bibliotece, termin przesyłania poezji - do 31 stycznia 2022 roku,
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
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bibliotekarze polecają książki, audiobooki i filmy.
OSIR HURAGAN
Najważniejszym wydarzeniem w ostatnim miesiącu była organizacja wypoczynku dla dzieci
i młodzieży w czasie ferii. Łącznie w dwutygodniowych zajęciach Zimowej Akademii
Sportu uczestniczyło ok. 250 dzieci. Treningi odbywały się na sali OSiR oraz w gościnnych
salach ZS nr 3 i SP nr 2, za co dziękujemy dyrektorkom tych placówek, Pani Jolancie
Paderewskiej i Pani Jolancie Gągale. Ciekawe i bezpieczne zajęcia prowadzili trenerzy z
Parkour United Wołomin, Strzelnicy Pneumatycznej, Wołomińskiego Centrum Sztuk Walk
oraz Klubu Tenisowego.
Na Pływalni podczas ferii z biletu okolicznościowego skorzystały 1244 osoby (dzieci i
młodzież do 18. roku życia). W tym samym czasie wołomińska Pływalnia cieszyła się
dużym zainteresowaniem wśród grup zorganizowanych, odwiedziło ją aż 12 takich grup,
czyli 280 osób.
W dniu 12 lutego na Pływalni odbyła się kwesta publiczna pn. „Artyści dzieciom”, której
organizatorem była Fundacja „Espero”.
Od 15 lutego na mocy Porozumienia z Miastem Kobyłka klienci posiadający Kartę
Mieszkańca Kobyłki mogą korzystać z usług Pływalni na preferencyjnych warunkach.
Ponadto, oferta Pływalni wzbogaciła się o nowe usługi dla klientów Vanity Smile (znacznie
zwiększone możliwości korzystania z aqua aerobiku).
W zakresie działań inwestycyjnych trwają przygotowania do rozpoczęcia zadań,
finansowanych zarówno ze środków własnych, jak i zarezerwowanych w budżecie Gminy
Wołomin na 2022 r. W najbliższym czasie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w
programie Wsparcie Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.
BEZPIECZEŃSTWO
STRAŻ MIEJSKA
W okresie od 14.01.2022 do 15.02.2022 r. Straż Miejska w Wołominie przeprowadziła 723
interwencje, w tym:
- ujawniła 70 osób chodzących po torowisku w miejscach niedozwolonych
- ujawniła 1 wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
- 9 naruszeń przepisów ustawy o odpadach
- 2 wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
- 14 wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych,
- 8 wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dot. czystości i porządku w gminie
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- przeprowadzili 5 kontroli w trybie art. 379 POŚ
- wykonali 23 konwoje wartości pieniężnych dla UM w Wołominie
- w ramach realizacji zadań szczególnych przeprowadzili 138 kontroli przestrzegania tzw.
"przepisów covidowych"
- przeprowadzili 9 sprawdzeń posesji i wskazanych obszarów pod kątem przestrzegania
gminnych przepisów porządkowych, w tym 7 dla właściwych Wydziałów UM,
- w związku z ujawnionymi wykroczeniami nałożyli 199 mandatów karnych na kwotę
20950 zł.
Wykonali 14 lotów operacyjnych dronem.
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
 Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień WKU Warszawa – Praga
prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie nałożenia świadczeń
rzeczowych oraz osobistych na rzecz obrony;
 Kontynuacja uzupełniania Kart Realizacji Zadań „Planu Operacyjnego
Funkcjonowania Gminy Wołomin w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i
w czasie wojny”;
 Sporządzenie Planu Szkolenia Obronnego Gminy Wołomin na 2022 rok;
 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;
 Pomoc w przygotowaniu wniosków OSP do programu „Mazowieckie Strażnice
2022”;
 Co tygodniowe sprawdzenie systemu łączności z Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wojewody i Starosty;
 Prace organizacyjne związane z planowanym podpisaniem Porozumienia z
Wojewodą Mazowieckim w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.
„Mazowieckie Syreny+ – rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i
alarmowania ludności”;
 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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