WOŁOMIN, 29 MARCA 2017 ROKU

WOU.0057.3.2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA WOŁOMINA
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
OD 2 MARCA DO 29 MARCA 2017 ROKU
CZOWE
odernizacja linii kolejowej - informaca o stanie prac.
BIEŻĄCE PRACE:
 Wizyta delegacji Miasta Derventa (Bośnia i Hercegowina). 29.03.2017 r. nastąpiło
podpisanie listu intencyjnego dot. współpracy pomiędzy naszymi miastami. Na
kolejną sesję Rady Miejskiej w Wołominie zostanie przedstawiony projekt stosownej
uchwały.
 Zostało przygotowane sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wołomin za 2016
rok. Zostanie przedłożone zgodnie z ustawą o finansach publicznych do 31.03.2017r.
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Miejskiej w Wołominie;
1) ZARZĄDZANIE FINANSAMI GMINY
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
W ramach zadań własnych wydziału:
1. Sporządzono 3 (projekty) Zarządzeń Burmistrza Wołomina w sprawie zmiany w
budżecie gminy Wołomin na rok 2017 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. Sporządzono projekty:
 2 (projekty) Uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy
Wołomin na rok 2017,
 2 (projekty) Uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2026,
3. Sporządzono:
 2 zbiorcze sprawozdania Rb-27S o dochodach i Rb-28S o wydatkach za miesiąc luty
2017 roku
4. Wykonano czynności związane ze sprawdzeniem oraz ewidencją w systemie
księgowym :
 11 sprawozdań z Urzędów Skarbowych.
 53 jednostkowych miesięcznych sprawozdań samorządowych jednostek
budżetowych, (z wykonania planu dochodów/wydatków samorządowych
jednostek budżetowych),
5. Wykonano czynności związane ze sprawdzeniem i ewidencją dowodów księgowych w
tym:
 30 wyciągi bankowe zawierające 1032 pozycje,
 320 dokumentów księgowych zaliczanych w koszty działalności Urzędu,
 195 pozycje dotyczące opłaty skarbowej,
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 153 pozycje dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 108 pozycje dotyczących Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie
Miejskim w Wołominie
 20 pozycji dotyczących obcych środków tzw. depozyty w tym: raporty kasowe
oraz naliczenia odsetek od wadium i zabezpieczenia należytego wykonania
umowy,
 511 transakcji dotyczących wydatków,
 86 pozycji dotyczących wystawionych mandatów,
 214 dokumentów (wyciągi bankowe, raporty kasowe, noty księgowe) zaliczanych
do dochodów,
6. Przygotowano ok. 552 dokumentów do wypłaty, w tym zatwierdzono oraz sporządzono
zlecenia płatnicze (przelewy).
7. Wystawiono i wysłano 178 faktur dotyczących wieczystej dzierżawy, czynszu
dzierżawnego, najmu oraz wykupu lokali.
8. Dokonano naliczenia bezoosobowego funduszu płac (umowy zlecenia) – 118
transakcji.
OPŁATY I PODATKI LOKALNE
1. Przygotowano dokumentację dotyczącą postępowań podatkowych, w tym:
 128 decyzji podatkowych, w tym; ustalające, zmieniające zobowiązanie
podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i łącznym
zobowiązaniu podatkowym, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, określenia nadpłaty, stwierdzenia nadpłaty, umorzeniu
postępowania,
 9 szt. decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości,
rolnym, leśnym i łącznym zobowiązaniu podatkowym dla innych gmin, zgodnie z
postanowieniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 15 postanowień w sprawach: o zarachowaniu wpłaty należności podatkowej, o
zwrocie nadpłaty, o zliczeniu nadpłaty na poczet zaległości lub innych
zobowiązań podatkowych podatnika, o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia,
o odmowie wszczęcia postępowania, postanowień o wszczęciu postępowania,
 16 wezwań do podatników.
2. Dokonano sprawdzenia i wprowadzenia do ewidencji podatkowej:
 143 informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego
zobowiązania pieniężnego,
 56 deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny,
 33 deklaracji na podatek od środków transportowych,
 157 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 dokonano zmian w ewidencji podatkowej, na podstawie 72 zawiadomień o
zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków, 5 zawiadomień/decyzji o
zakończeniu budowy budynku oraz 1 zawiadomienia w sprawie podatku od
środków transportowych,
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 wprowadzono do ewidencji podatkowej 26 772 szt. potwierdzeń odbioru decyzji
podatkowych.
3. Sporządzono na wniosek strony lub w ramach terminowych obowiązków:
 11 zaświadczeń w sprawach podatkowych,
 14 pism kierowanych do podatników i innych organów,
 1 sprawozdanie budżetowe z wykonania dochodów budżetowych jako organu
podatkowego.
4.
Dokonano rozliczenia:
 sołtysów z inkasa podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego za I ratę 2017
roku,
 opłaty targowej za miesiąc luty 2017 roku.
5. Sprawdzono i dokonano ewidencji zdarzeń gospodarczych (dochodów) dotyczących
wpłat z tytułu opłat i podatków lokalnych:
 3 845 szt. wpłat w formie bezgotówkowej (przelewy) z tytułu opłaty z
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4 417 szt. wpłat w formie bezgotówkowej (przelewy) z tytułu podatków
od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz od środków transportowych oraz
innych należności,
 4 289 szt. wpłat dokonanych w kasie (gotówką),
 326 szt. wpłat dokonanych w kasie (bezgotówkowo).
EGZEKUCJA I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH:
1) wydano 10 decyzji w sprawach ulg,
2) wystawiono 380 upomnień, monitów i wezwań do zapłaty,
3) wystawiono 98 tytułów wykonawczych,
4) skierowano 42 pisma do Urzędów Skarbowych,
5) wydano 18 postanowień,
6) wydano 3 wezwania,
7) wydano 2 wszczęcia w sprawie postępowań dotyczących wnioskowanych ulg,
8) sporządzono 4 sprawozdanie z zakresu pomocy de minimis,
9) wydano 2 zaświadczenia;
10)skierowano 2 wnioski do Ośrodków Pomocy Społecznej,
W ramach windykacji miękkiej przeprowadzono 7 rozmów telefonicznych, których
tematem było przypomnienie i wezwanie dłużników do dobrowolnej wpłaty zaległości.
Na dzień sporządzenia informacji, w toku jest 7 postępowań w sprawach ulg.
ZESPÓŁ DS. PLANOWANIA I ANALIZ FINANSOWYCH
---------------------------------------
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2) Spotkania i 3) Uroczystości, obchody:
4.03.2017
 Dzień Kobiet w Miejskim Domu Kultury
 Walne zebranie w OSP Ossów
5.03.2017
 Uroczystości pod pomnikiem Pamięci Bohaterów Polski Ofiar Stalinowskiego
Ludobójstwa
9.03.2017
 Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli
 Wprowadzenie wykonawcy na budowę parkingu „parkuj&jedź” ulica Piłsudskiego
róg Gdyńskiej
11.03.2017
 Bieg Żołnierzy Wyklętych (Start i meta przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Leśniakowiźnie)
 Zebranie sprawozdawcze OSP Wołomin
12.03.2017
 Kobiecy wieczór w Bibliotece
16.03.2017
 Spotkanie władz jednostek samorządu terytorialnego poświęcone projektowi ustawy
o ustroju m.st. Warszawy, z udziałem Posła na Sejm Jacka Sasina oraz Wojewody
Mazowieckiego,
 Forum Samorządowe w Warszawie,
17.03.2017
 Uczniowie z ZS nr 3 -spotkanie z kandydatami do sejmu dzieci i młodzieży;
 Debata z udziałem posłów i senatorów okręgu podwarszawskiego, przedstawicieli
instytucji państwowych, samorządowców, historyków, dziennikarzy, regionalistów,
wszystkich zainteresowanych tematem Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w
Ossowie przy ul. Matarewicza 148
 Spotkanie dot. ustawy o ustroju miasta st. Warszawy
18.03.2017
 Spotkanie z mieszkańcami ul. Akacjowej w Wołominie
 XXII Rocznica Powstania Hospicjum w Wołominie,
 Wręczenie statuetek „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej” za rok 2016”
 14 Urodziny Pabu „Taaka Ryba”
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19.03.2017
 FESTIWAL KRESOWY
21.03.2017
 XXXVIII Zgromadzenie Ogólne ZMP SEROCK
22.03.2017
 XXXVIII Zgromadzenie Ogólne ZMP SEROCK
 Posiedzenie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych poświęcone postępowaniu
upadłościowego SKOK Wołomin
27.03.2017
 EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDÓW- Udział na zaproszenie Organizatorów
w Panelu Burmistrz - Menedżer - Zarządzanie w praktyce.
29.03.2017
 V Gminny Konkurs Recytatorski „Grunt to dobre wychowanie”
 Uroczyste podpisanie listu intencyjnego z delegacją Bośni i Hercegowiny
2. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ BURMISTRZA WOŁOMINA, WYDZIAŁY
MERYTORYCZNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
1) ZARZĄDZENIA:
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI WYDANO 77 ZARZĄDZEŃ, WSZYSTKIE
ZARZĄDZENIA ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE INFORMACJI
PUBLICZNEJ.
2) Wydział Organizacji Urzędu:
 W okresie sprawozdawczym wpłynęło 7 wniosków, które są w trakcie rozpatrywania.
Wydano 2 decyzje odmawiające udostępnienia informacji publicznej.
 W RAMACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW OD OSTATNIEJ SESJI PRZYJĘTO
MIESZKAŃCÓW: BURMISTRZ – 46 OSÓB, ZASTĘPCA EDYTA ZBIEĆ – 38
OSOBY, ZASTĘPCA BURMISTRZA ROBERT MAKOWSKI – 14 OSÓB.
--------------------------------5) Zadania inwestycyjne:
 Po przeprowadzeniu procedur o zamówienie publiczne podpisano następujące
umowy na:
1) budowę chodnika zjazdów i pobocza tłuczniowego w ul. Szkolnej w
Zagościńcu oraz nadzór inwestorski nad budową chodnika,
2) przebudowę parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego
w Wołominie oraz nadzór inwestorski nad przebudową parkingu;
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3) dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Górnej w Nowych
Lipinach;
4) rozbudowę drogi ul. Laskowej w Wołominie oraz nadzór inwestorski nad
rozbudową ul. Laskowej;
5) wykonanie dokumentacji proj.-koszt. Przebudowy i rozbudowy istniejacego
obiektu Szkoły Podstawowej w Zagościńcu,
6) na remont budynku Muzeum Nałowskich,
 Dokonano wprowadzenia Wykonawców na budowę związaną z przebudową
parkingu przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego, na budowę ul. Laskowej, budowę
chodnika w ul. Szkolnej w Zagościńcu;
 Wykonano dokumentacje projektową budowy placu zabaw przy Zespole Szkół w
Duczkach i trwa postępowanie o zamówienie publiczne na realizację placu zabaw;
 Kontynuowane są budowy ulic Annopol, Torfowej, Asnyka oraz przebudowa ul.
Sikorskiego od 1-go Maja do Gryczanej i ul. Gryczanej do ulicy Szarej w
Wołominie;
 Trwają czynności odbiorowe przebudowy pomieszczeń odnowy biologicznej na
terenie pływalni dla potrzeb groty solnej, sauny parowej oraz szatni rodzinnej.
 Trwają postępowania o zamówienia publiczne na:
1. opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia
ulicznego na terenie os. Niepodległości w Wołominie
2. budowę parku przy Muzeum Nałkowskich,
3. budowę łącznika pieszo-jezdnego między ul. Kościelną a ul. Lipińską w
Wołominie,
4. wykonanie dokumentacji proj.-kosztorysowej dla potrzeb adaptacji lokalu 31B i
31C przy ul. Mieszka I w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu
Samopomocy
5. wykonanie dokumentacji adaptacji lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na
potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów,
6. wykonania remontu wraz z termomodernizacją budynku ZS nr 5 w Wołominie
przy ul. Lipińskiej 16
7. dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Błotnej/ Sosnowej
w Wołominie,
8. budowa kanału grawitacyjnego do odprowadzenia wód gruntowych, opadowych
przy ul. Pogodnej w Nowych Lipinach,
9. nadzór nad remontem muzeum
10. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy drogi z
odwodnieniem i oświetleniem ul. Stokrotki w Duczkach
11. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul.
Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach
12. wykonanie remontów Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie
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13. budowę drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul.
Ciasnej w Wołominie
14. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi
ul. Tramwajowej w Zagościńcu
 Odbyły sę spotkania z mieszkańcami, gdzie przedstawiono koncepcję budowy dróg
ul. Mickiewicza i Przepiórczej, w Wołominie oraz ul. Turystycznej w Duczkach.
 3 kwietnia o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, na którym
przedstawiona zostanie koncepcja przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul.
Wileńskiej do 1-go Maja.
6) ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
W ZAKRESIE DZIERŻAW I UŻYCZEŃ GRUNTÓW:
 przygotowano zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na wynajem lokali
użytkowych na okres 3 lat (Wileńska 32),
 przygotowano zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na wynajem lokali
użytkowych na okres 5 lat (Warszawska 10 i 12, 6 Września, Kościelna 12),
 wydano cztery decyzje o zmianie decyzji trwałego zarządu w związku z dobudową
lub powiększeniem obiektów szkolnych,
 przygotowano umowy przesyłowe (2 umowy przesyłowe -Wołomin),
 umowy dzierżawy (3 umowy – Wołomin),
 umowa na administrowanie targowiskami,
 sprawy związane z umowami dzierżawy (5 spraw – Wołomin, Cięciwa),
 dysponowanie gruntem (8 spraw – Duczki, Wołomin, Zagościniec),
 zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na
okres 3 lat,
 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres
do 5 lat – Wołomin,
 projekt uchwały w sprawie służebności przesyłu na rzecz PGE,
 projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych,
W ZAKRESIE PODZIAŁÓW I ROZGRANICZEŃ NIERUCHOMOŚCI,
NAZEWNICTWA:
 wydano 12 postanowień w sprawach o różnym stopniu skomplikowania,
 wydano 8 decyzji administracyjnych w sprawach o różnym stopniu skomplikowani;
 przeprowadzono wizje w terenie przy przyjmowaniu granic do podziału
nieruchomości,
W ZAKRESIE GOSPODARKI GRUNTAMI (ODSZKODOWAŃ, REGULACJI
STANÓW PRAWNYCH):
 spotkanie dotyczące nieruchomości nieregulowanych pod względem prawnym
znajdujących się w zarządzie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wołominie,
 przygotowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia
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zgody na nabycie na rzecz Gminy Wołomin nieruchomości gruntowych oraz
wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego,
uzyskano zmianę negatywnego stanowiska Agencji Nieruchomości Rolnych w
Warszawie w sprawie przekazania na rzecz Gminy Wołomin w Helenowie,
przejęto na rzecz Gminy nieruchomość stanowiącą działkę /droga wewnętrzna
(realizacja Uchwały nr XXIII-90/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia
nieruchomości),
zlecenie wyceny lokalu przy ul. Wileńskiej w Wołominie,
wydanie na wniosek stron oświadczeń o prawie pierwokupu lokali - 3 sprawy,
skierowanie do Starostwa Powiatowego stosownych zgłoszeń zmian w ewidencji
gruntów i budynków,
wprowadzanie użytkowników wieczystych do programu EMKA przy sprzedaży
lokali stanowiących własność gminy i własność osób fizycznych oraz dokonywanie
zmian,

W
ZAKRESIE
INNYCH
SPRAW
DOTYCZACYCH
GOSPODARKI
NIERUCHOMOSCIAMI:
 wydano 4 decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej;
 dokonano weryfikacji 49 aktów notarialnych, które wpłyńęły do tut. Urzędu,
 kontynuowano czynności w sprawie uzyskania prawa do dysponowania na cele
budowlane działkami stanowiącymi własność osoby fizycznej, leżącymi w pasie
drogowym ulicy Wysockiego w Wołominie, w związku z planowaną rozbudową sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej,
 zarządzenia i pisma w sprawie udzielenia bonifikat od opłaty rocznej za wieczyste
użytkowanie gruntu – 12 spraw,
 pisma i porozumienia w sprawie sprzedaży lokalu na rzecz najemcy – 3 sprawy,
 pisma w sprawie zmiany terminu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu – 2
sprawy,
 przygotowanie i zamknięcie
procedur przetargowych
dot. szacowania
nieruchomości dla bieżących potrzeb Wydziału w zakresie gospodarki
nieruchomościami, w tym skierowanie odpowiedzi na złożoną po terminie ofertę na
wyceny nieruchomości i zawarcie umowy z rzeczoznawcą dot. wykonywania wycen,
 wydano oświadczenia o spłacie rat w związku z zabezpieczeniem hipotecznym i
wykupem lokalu mieszkalnego z rozłożeniem na raty – 2 sprawy,
 kontynuacja korespondencji w związku z pismami Przedsiębiorstwa Komunalnego
w sprawie remontów lokali przy ul. Wileńskiej 32 i dokonanie niezbędnych w tym
zakresie uzgodnień,
 oświadczenia o prawie pierwokupu lokali - 3 sprawy,
7) WYDZIAŁ URBANISTYKI
 Zgodnie z art. 17 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
uzyskano wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia i opinie do projektu
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod
usługi sakralne - cmentarz we wsi Nowe Grabie. W kwietniu 2017 roku projekt planu
będzie wyłożony do publicznego wglądu mieszkańcom i odbędzie się dyskusja
publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami.
 22 marca 2017 roku skierowano pismo do Generalnego Konserwatora Zabytków
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnośnie braku opinii
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie w sprawie
zmiany granic Parku Kulturowego pod nazwą "Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej
1920 roku". W przygotowaniu jest również prośba do mieszkańców Osowa
o wsparcie w podejmowanych działań.
 Od początku 2017 roku zostało wydanych łącznie 96 decyzji administracyjnych,
w tym 55 o wydanie warunków zabudowy.
8) ZADANIA Z ZAKRESU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH:
Do dnia dzisiejszego pozyskano środki w łącznej wysokości: 11 182 705,08 zł.
Złożono wnioski na łączną kwotę dofinansowania: 14.581.640,06zł.
 Projekt pn. „Stacja Wołomin"- Aktualizacja Programu Rewitalizacji Wydzielonej
Części Miasta Wołomin”, wnioskowana kwota – 125 217,79 zł kwota ogółem –
139 130,88 zł. W dniu 14 marca złożono wniosek rozliczający przygotowanie
Gminnego Programu Rewitalizacji i zgłoszono program do wykazu Marszałka
 Projekt pn. „Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich
w Wołominie”, wnioskowana kwota dofinansowania – 1.698.332,32 zł, wartość
inwestycji – 6.976.705,50 zł. Zgodnie z podpisaną Umową przygotowuje do złożenia
pierwszy wniosek o płatność, który będzie jednocześnie wnioskiem
sprawozdawczym-potwierdzającym obecny postęp w realizacji projektu. Złożenie
wniosku o wypłatę pierwszej refundacji w ramach projektu planowane jest na
II kwartał 2017r.
 Projekt pn. „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w
Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin”, wnioskowana kwota – 2
283 864,00 zł (80 % kosztów kwalifikowanych), wartość inwestycji – 3 934 770,00
zł. Przygotowywana jest dokumentacja aplikacyjna w ramach działania 6.2 RPO WM
w ramach GPR
 Projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie” (całkowita
wartość inwestycji: 5.567.386,45zł, wnioskowane dofinansowanie: 2.783.693,22 zł).
Decyzją Wojewody Mazowieckiego przedmiotowy projekt został umieszczony na 14
miejscu listy rankingowej wniosków przeznaczonych do otrzymania dofinansowania.
Przygotowywana jest umowa o dofinansowanie budowy.
 Projekt pn. „Ścieżki i infrastruktura rowerowa na terenie Gminy Wołomin”
(całkowita wartość inwestycji: 4 817 192,19 zł, wnioskowane dofinansowanie: 3
9
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853 753,75 zł). Przygotowywana jest dokumentacja aplikacyjna oraz partnerstwo z
gminami Kobyłka, Radzymin, Zielonka, Ząbki, Marki w celu złożenia wspólnego
wniosku. Termin naboru 31.08.2017
 Projekt pn. „Przebudowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Gdyńskiej róg ul.
Piłsudskiego w Wołominie” (całkowita wartość inwestycji: 1 001 349,99 zł,
wnioskowane dofinansowanie: 801 079,99 zł). W dniu 13.02.2017 r. podpisano
umowę o dofinansowanie
 Projekt pn. „Dzienny Dom Opieki Senior-VIGOR przy ul. Legionów 31A
w Wołominie”. Pozytywnie rozliczono projekt.
 Ponadto, Wydział przygotowywuje się do wzięcia udziału w pozostałych naborach
wniosków o dofinansowanie w ramach uczestniczenia przez Gminę Wołomin
w Porozumieniu gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)
o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
w perspektywie finansowej UE 2014-2020.
8A) PLANOWANIE ROZWOJU I REWITALIZACJA
 Opracowanie
Gminnego - czekamy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego
Programu Rewitalizacji (GPR) odnośnie wpisu GPR do wykazu programów
Rewitalizacji.
 Audyt Komunikacji
Wołomin

 Płatności
Wołomin

mobilne

 Budżet Obywatelski

Gminy - w marcu nastąpi rozliczenie projektu (odebranie
prac),
- trwa opracowanie dokumentacji przetargowej
na Strategię Komunikacji Gminy Wołomin.
w

UM - Gmina Wołomin złożyła wniosek o udział
wieloletnim
Programie
dot.
płatności
bezgotówkowych: zarówno w postaci terminali
POS jak i płatności telefonem (WEBPOS),
- 5 kwietnia przedstawiciel Gminy Wołomin
weźmie udział w konferencji podsumowującej
Projekt Pilotażowy.
- powołano Zespół zadaniowy i rozpoczęto
wewnętrzne konsultacje Regulaminu WBO 2018,
10
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- zainicjowano prace związane z zamówieniem
aplikacji on-line WBO 2018,
- w kwietniu planowane są konsultacje społeczne
dokumentów.
 Przestrzeń dla Partycypacji

- Gmina Wołomin uzyska grant w wysokości
20.000,00 zł na przeprowadzenie konsultacji
społecznych
Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego Centrum Wołomina, umowa o
dofinansowanie zostanie podpisana w marcu, 4
kwietnia spotkanie konsultacyjne z ekspertami,
Obecnie trwa analiza rynku a w kwietniu będą
realizowane zakupy towarów i usług.

 Wołomińska Rada Seniorów - - zaplanowano 2 eventy: przywitanie lata
(czerwiec) oraz międzypokoleniowy rajd
współpraca
rowerowy (lipiec),
- trwają prace związane z modernizacją strony
internetowej Wołomińskiej Rady Seniorów,
- delegat Rady Seniorów weźmie udział w
Sejmiku senioralnym Woj. Mazowieckiego
30.03.2017 r.,
- wydział obsługuje wydawanie Wołomińskiej
Karty Seniora oraz Koperty Życia,
- 24 kwietnia planowana jest kolejna sesja Rady
Seniorów w ramach której: skonsultujemy
założenia
Komitetu
Rewitalizacji,
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz
linii przystanków autobusowych w związku z
planowanymi zmianami.
 Rewitalizacja

- w kwietniu br, rozpoczniemy konsultacje
społeczne dokumentów Regulaminu Komitetu
Rewitalizacji ,
- rozpoczęto prace nad dokumentacją
przetargową na opracowanie Strategii
Zarządzania Zielenią,
- we współpracy z Wydziałem Ochrony
Środowiska rozpoczęto prace związane z
opracowaniem projektów parku kieszonkowego
przy ulicach Miłej i Daszyńskiego,
- rozpoczęto prace nad zmianą Regulaminu
Konsultacji Społecznych,
11
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- rozpoczęto prace nad opracowaniem
dokumentacji przetargowej na Strategię
Komunikacji Gminy Wołomin.
 Nowy serwis Gminy Wołomin

- opracowano wsad do zlecenia na audyt
bezpieczeństwa serwisu.
- po dokonaniu prac nastąpi odbiór prac wraz z
ZI

9) ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
ODPADAMI.
Gospodarka odpadami:
 Przygotowano sprawozdanie z gospodarowania odpadami za rok 2016 dla Marszałka
Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
 Przygotowano dokumenty związane z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na
odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy
Wołomin w roku 2017,
 Przygotowano zlecenie na odbiór, transport i utylizację odpadów azbestowych do
Starostwa Powiatowego w Wołominie,
 Prowadzono postępowania administracyjne dot. składowania i magazynowania
odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 Prowadzono postępowania administracyjne dot. przestrzegania Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin,
 Obsługa mieszkańców w sprawach dot. usuwania odpadów azbestowych,
 Obsługa mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkanych oraz niezamieszkanych.
 Wydanie opinii w sprawie wydzierżawienia obwodu łowieckiego nr 376
Wojskowemu Kołu Łowieckiemu "Wrzos" z siedzibą w Zielonce.
Drzewa i krzewy
 w ramach prowadzonych spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na usunięcie
drzew z terenu prywatnych nieruchomości dokonano 20 oględzin w terenie,
 Interweniowano 10 razy w sprawie sprawdzenia pod kątem nielegalnej wycinki
drzew.
 wystosowano 2 wezwania do uzupełnienia wniosku w ramach postępowania
administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów.
 wydano 3 zawiadomienia przed decyzją w ramach postępowania administracyjnego
dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 wydano 8 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego
12
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wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 wydano 8 zawiadomienia o przedłużeniu terminu dotyczącego wydania zezwolenia
na usunięcie drzew lub krzewów.
 Wydano 4 decyzje na usunięcie drzew,
Decyzje środowiskowe:
 wydano postanowienie Burmistrza Wołomina, uznające obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku pieczarkarni na zakład
przetwórstwa mięsa i wędlin z częścią biurowo-mieszkalną oraz niezbędną
infrastrukturą techniczną i miejscami parkingowymi w Leśniakowiźnie, na etapie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uznające potrzebę
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
 trwają prace nad postępowaniem administracyjnym i przygotowaniem projektu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi wojewódzkiej nr 635
na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na
drodze krajowej S-8. W dniu 24 marca 2017 r., do Urzędu Miejskiego w Wołominie,
wpłynęło pismo Towarzystwa Ochrony Przyrody, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa,
z opisem końcowego stanowiska Towarzystwa Ochrony Przyrody, w sprawie
prowadzonego postępowania, aktualnie postulaty wymienione w piśmie są
w trakcie rozpatrywania.
Edukacja ekologiczna:
 przeprowadzono konkurs na organizację pikniku ekologicznego w dniu 3.06.2017r.,
 zorganizowano spotkanie z Zielonymi Klasami w sprawie organizacji pracy,
w szczególności dotyczące przygotowania wydarzenia dotyczącego promowania
prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów,
 koordynacja przebiegu spotkań Wołomińskich Odkrywców Przyrody,
 przygotowanie konkursu na komiks ekologiczny „Tworzymy atmosferę Wołomina”,
w porozumieniu z Wydziałem Planowania i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, w
ramach dotacji z WFOŚiGW,
 bieżąca aktualizacja informacji na stronie internetowej czystywolomin.pl oraz profilu
fb.
Inne:
 wydano 12 decyzji ustalających zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę 3.444,80zł
 wystąpiono z wnioskiem o przyznanie I tury dotacji celowej na zwrot podatku
akcyzowego dla producentów rolnych.
10) Zespół Gospodarki Mieszkaniowej w ramach realizowanych zadań wykonał
następujące czynności:
 Przygotowano materiały na posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
zaplanowane na dzień 31 marca 2017 r.
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Realizacji zadań z posiedzenia SKM w dniu 28 lutego 2017 r., m.in. przygotowanie
skierowań do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych, w tym: 4 skierowania do
zawarcia umowy najmu, po śmierci osoby bliskiej, 4 skierowania dla osób z listy
oczekujących oraz 2 propozycje lokalu socjalnego - na mocy wyroku sądu.

11) WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ, SPORTU I EDUKACJI
1) rozstrzygnięto konkurs z zakresu ochrony i promocji zdrowia, na działania zdrowotne :
szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz osób w grup
ryzyka, a także szczepienia ochronne przeciwko meningokokom typu C dla młodzieży
urodzonej w 2003 roku, złożono 8 ofert, umowy w podpisie,
2) rozstrzygnięto 2 konkursy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej, działanie obejmuje szkolenie dzieci i młodzieży oraz szkolenie grup
seniorskich. Wpłynęło 10 ofert na szkolenie dzieci i przygotowano do podpisania 8
umów, w seniorach wpłynęły 4 oferty i przygotowanych do podpisania są 4 umowy,
12) MARKETING I MEDIA
 koordynacja działań promocyjnych w ramach współpracy z firmą ORANGE;
dotycząca budowy sieci światłowodowej
 koordynacja działań związanych z realizacją WBO 2017;
 organizacja (wspólnie z MDK) Polskiej Piosenki Retro w Klubie Seniora Wileńska;
 przygotowanie i redagowanie informacji prasowych;
 wydruk, przygotowanie, obsługa wniosków/wydawania kart seniora;
 zlecanie publikacji ogłoszeń;
 obsługa strony internetowej;
 obsługa mediów społecznościowych – FB, Nasz Wołomin na kanale YouTube;
 obsługa foto imprez i wydarzeń na terenie Gminy Wołomin;
 przygotowanie oraz skład Informatora Urzędu Miejskiego „Nasz Wołomin” oraz
organizacja kolportażu na terenie Gminy Wołomin;
 przygotowanie grafik i materiałów graficznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w
Wołominie;
 obsługa patronatów Burmistrza Wołomina;
 Współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi;
 Przygotowanie listu intencyjnego w temacie współpracy z Miastem Derventa. W tym
udział w konsultacji treści porozumienia z przedstawicielami ww miasta;
 Przygotowanie projektu współpracy Gminy Wołomin z Gminą Radzymin w obszarze
partnerstwa i współpracy przy organizacji imprez sportowych, kulturalnych i
turystycznych. Udział przedstawiciela wydziału w konsultacjach ww obszarów.
Udział w spotkaniu z Burmistrzem Radzymina Krzysztofem Chacińskim;
 Rozpoczęcie prac zmierzających do znalezienia partnera - organizacji pozarządowej
w celu realizacji projektu rozbudowy infrastruktury turystycznej ze środków
programu LEADER.
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13) MIEJSKI ZAKŁAD DRÓG I ZIELENI:
 Trwają prace przygotowawcze związane z remontem ul. Rumiankowej
w Zagościńcu;
 Wykonano remont przepustu w ul. Sybiraków w Duczkach;
 Profilowanie dróg gruntowych;
 Naprawa ubytków w drogach o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta i gminy
Wołomin;
 Wycinka pielęgnacyjna drzew, zgodnie z otrzymanymi decyzjami ul. Słowackiego
(targowisko miejskie), ul. Krzyżowa, ul. Słoneczna, ul. Lipiny Kąty;
 Usunięcie zagrożenia, przycięcie konarów wierzby przy ul. Ogródków Działkowych
w Wołominie;
 Oprysk preparatem odstraszającym dziki zgodnie ze zleceniem Wydziału Ochrony
Środowiska – ulice: Wiosenna, Nowa Wieś, Chodkiewicza, Tęczowa, Głowackiego,
Czwartaków, Kresowa, Lipiny Katy;
 Nasadzenia kompensacyjne na terenie Zespołu Szkół przy ul. Sasina;
 Zlecono roczny przegląd placów zabaw obejmujący kontrolę stanu technicznego,
ocenę zużycia oraz kontrolę fundamentów;
 W ramach funduszu sołeckiego zakupiono urządzenia na plac zabaw w Zagościńcutermin dostawy oraz montażu do dnia 25.04.2017 r.;
 Zlecono projekt i wykonanie tablic z mapami wsi Zagościniec – zadanie w ramach
realizacji funduszu sołeckiego w Zagościńcu;
 Wydano decyzje dotyczące:
- Zajęcie pasa drogowego - 65 decyzji
- Lokalizację urządzeń w pasie drogowym - 18 decyzji
- Lokalizacja zjazdu z dróg gminnych - 3 decyzje
 Zbieranie, utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu Gminy Wołomin w ramach
zawartej umowy- 6 szt.;
 Rozstrzygnięto 6-cio częściowe postępowanie dotyczące realizacji w 2017 r.
gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności;
 Realizacja umów z zakresu opieki nad zwierzętami i zapewnienia opieki
weterynaryjnej:
- udzielono pomocy 15 zwierzętom
- dostawa karmy dla wolnożyjących kotów – 186 kg;
14) PWIK

Trwają prace wykonawcze przy:
1.Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic
posesji w drogach dojazdowych do ul. Geodetów w Wołominie.
2. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej i ul. Błońskiej w Wołominie.
3.Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic
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posesji w drodze dojazdowej do ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach.
Ponadto pracownicy Przedsiębiorstwa wykonują:
-przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach programu „Buduj z PWiK”;
-brakujące odgałęzienia wodociągowe i kanalizacji sanitarnej w ulicach przeznaczonych
do „asfaltowania”;
-bieżącą eksploatację sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
a także obiektów technicznych.
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU
2. MDK
W okresie między sesjami odbyły się min:
 warsztaty tematyczne z „Foto-narracje”,
 rodzinne warsztaty rękodzielnicze – o tematyce świąt Wielkanocnych,
 dwa wernisaże:
- wystawy fotografii w ramach cyklu „21 kwadrat” Jarosława Trzocha,
- wystawy rzeźby Grzegorza Bednarka „Zaklęte w drewnie”
 pięć koncertów: Roberta Kudelskiego, Kapeli z Targówka, Ejten i goście, Killing
Silence i goście, Koncert z okazji powitania wiosny,
 spektakl teatralny dla dzieci „Ojciec wie najlepiej”
 Wołomiński Wieczór Filmowy vol. II – wieczór z Quentinem Tarantino.
Zorganizowano barwne wydarzenie z okazji Dnia Kobiet.
Współpracowano przy organizacji:
 Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 Dnia Katyńskiego
 Gali wręczenia statuetek „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej”
 Zbiórki paczek dla żołnierzy AK z Białorusi.
Oprócz wydarzeń kulturalnych udało nam się również pozyskać 8 zestawów
komputerowych od Ministerstwa Obrony Narodowej, które będą służyć młodzieży w
zajęciach programowania a seniorom w nauce podstaw komputerowych.
3. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - OSSÓW WROTA BITWY
WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU
 4 marca – wizyta wojskowej delegacji ze Stanów Zjednoczonych. Grupą przewodził
pułkownik Peter Herrly, towarzyszyli mu John Smales, Jeff McGovern, Ernest Roth i
Sam Doss.
 5 marca - warsztaty dla młodzieży ,,JA FACET”. Cały pakiet zajęć zawierał
przemarsz od Ossowa do grobu poległych Węgrów, szkic mapy z uwzględnieniem
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punktów charakterystycznych, elementy maskowania, ukrywania się i komunikacji w
oparciu o taktykę zieloną Rangers. W programie pojawiło się także strzelanie
dynamiczne z replik ASG na specjalnie przygotowanych torach.
8 marca - historyczna wycieczka z questem ,,Bohaterska Obrona Ossowa".
Questing to rodzaj gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i tworzeniu
nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami
zawartymi w wierszowanych wskazówkach.
12 marca - udzial w ,,Spotkaniach z książką regionalną", które odbyło się w
Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie.
17 marca - debata dotycząca budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
Udział wzięli burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, poseł do Parlamentu
Europejskiego Janusz Korwin-Mikke, senator Rzeczypospolitej Jan Żaryn, posłanka
na Sejm Kamila Gasiuk-Pihowicz, poseł Jan Grabiec, starosta wołomiński Kazimierz
Rakowski, samorządowcy,historycy, publicyści i przedstawiciele różnych
organizacji.
Samorządowa Instytucja Kultury w Ossowie włączyła się w organizację Przeglądu
Piosenki Kresowej, który odbył się w niedzielę, 19 marca.
Odwiedziny Uczestników IX Mazowieckiego Sejmiku Krajoznawczego.

4. BIBLIOTEKA
W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 5328 osób, którym wypożyczono 9714
książek oraz 190 multimediów. W bibliotece zarejestrowało się 122 nowych użytkowników.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej oraz filie biblioteczne
w okresie od 27 lutego 2017, do 25 marca 2017 przeprowadziły następujące działania
kulturalno-oświatowe:
 pod patronatem Burmistrz Wołomina, odbył się „Kobiecy wieczór”, podczas którego
w monodramie „One & My!” wystąpił, Stanisław Górka - aktor, profesor,
 pod hasłem „Biblioteczne laboratorium” odbyło się spotkanie dla najmłodszych,
poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie,
 odbyła się III edycja Akademii Słowa-wieczór poetycki w bibliotece,
 odbyły się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki i Młodzieżowego Dyskusyjnego
Klubu Książki,
 wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołominie oraz z
Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej nr 2 w
Wołominie, zorganizowano stoisko informacyjno-medyczne dla mieszkańców
miasta,
 kontynuacja cyklu zajęć „Maluchy w bibliotece”,
 odbyło się 40 lekcji bibliotecznych w których udział wzięło 808 dzieci z placówek
oświatowych z Gminy Wołomin,
 prowadzono cykliczne audycje w Radio Fama „Poczytaj mi Famo”,
 kontynuacja akcji „Książka na receptę”.
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5. OSIR HURAGAN
 4-5.03.2017r. -Karatecy wołomińskiego UKS KSW KYOKUSHIN wzięli udział w
zgrupowaniu Okręgowego Związku Karate, by stoczyć sparingowe walki przed
zbliżającymi Mistrzostwami Makroregionu. W tym samym czasie rywalizacje
rozpoczęli młodsi w Lidze Młodych Wojowników w Ząbkach. W wymagającej
formule „kick and punch” wołominiacy pokazali ogromnego ducha walki, dzięki
któremu uplasowali się na podium.
 III BIEG ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH, 11.03.2017r. - wspólnie ze
stowarzyszeniem edukacyjnym „Pamięć” zorganizowano III bieg Żołnierzy
Wyklętych. Impreza przeprowadzona była w lesie między Wołominem a
Leśniakowizną. Wyznaczone zostały dwie trasy: 4,5km dla dorosłych i 1,3 km dla
dzieci. W dwóch biegach wystartowało ponad 120 osób.
 22-23.03.2017 na Pływalni odbyły się Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa
Młodzików. W zawodach wystartowało prawie 200 młodych pływaków.
Prowadzone są następujące postępowania przetargowe:
 Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zorganizowanych zajęć grupowej
nauki pływania oraz doskonalenia pływania na krytej pływalni Ośrodka Sportu i
Rekreacji „Huragan” w Wołominie;
 Świadczenie kompleksowych usług ochrony osób i mienia w obiekcie krytej
pływalni oraz w budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w
Wołominie ul. Korsaka 4 wraz z ochroną i transportem wartości pieniężnych;
 Świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie
krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”.
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