WOŁOMIN, 10 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

WOU.0057.8.2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA WOŁOMINA
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
OD 5 WRZEŚNIA DO 10 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
CZOWE
odernizacja linii kolejowej - informaca o stanie prac.
BIEŻĄCE PRACE:
1)
Ośrodek Pomocy Społecznej złożył projekt w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania
Programów Unijnych i pozyskał środki w wysokości 1443082,00 zł. Głównym celem
projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej oraz aktywizacja społeczna 60 osób
niesamodzielnych i starszych (powyżej 60 r. ż.) oraz 40 opiekunów. W projekcie będą
realizowane 4 zadania:
-w pierwszym zadaniu uruchomiona zostanie wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i
wspomagającego ( zakupione zostaną szyny teleskopowe wraz z schodołazami, wózki
inwalidzkie, balkoniki, chodziki rehabilitacyjne, łóżka ortopedyczne, podnośniki wannowe,
itp.);
-w drugim zadaniu osoby starsze i niesamodzielne będą mogły skorzystać z usług asystenta
osoby niepełnosprawnej, fizjoterapeuty, psychiatry , zajęć wspomagających, zabiegów
kosmetycznych;
-w trzecim zadaniu zorganizowany będzie klub seniora, gdzie uczestnicy będą mogli
skorzystać ze wsparcia psychologicznego, zajęcia twórcze, spotkania integracyjne,
wycieczki;
-czwarte zadanie dedykowane będzie opiekunom.
2)
628
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 (ulica Legionów) w zakresie przebudowy
skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359W (ulicą Wileńską) wraz z budową
sygnalizacji świetlenej w Wołominie. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie
robót z terminem realizacji 30.09.2018r. Termin składania ofert. 08.06.2018r. postępowanie prowadzone przez MZDW w Warszawie. 25.06.2018r. przetarg został
unieważniony z uwagi na fakt, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.
634:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na terenie gmin Zielonka, Kobyłka, Wołomin
Rozbudowa na odcinku od skrzyżowania ul. Armii Ludowej w Zielonce do skrzyżowania
ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie. Dokumentacja projektowa jest w trakcie
realizacji na zlecenie MZDW w Warszawie. MZDW przewiduje zakończenie procesu
projektowego i wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji ZRID w drugiej połowie
2018 r. Realizacja robót budowlanych jest planowana w latach 2019-2021.
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635:
Przebudowa i rozbudowa DW 635 na odcinku od ul. Łukasiewicza/Głowackiego do ul.
Nowa Wieś w Wołominie.
Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji na zlecenie MZDW w Warszawie.
MZDW przewiduje zakończenie procesu projektowego i wydanie przez Wojewodę
Mazowieckiego decyzji ZRID w I kw. 2019 r.
S8:
Dojazd do węzła „Wołomin”
Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do
węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8, przewidywany termin opracowania dokumentacji
projektowej i uzyskania decyzji ZRID – II kw. 2018 r. Dnia 6.08.20-18r. Wojewoda
Mazowiecki wszczął postępowaniew sprawie zezwolenia na realizację przedmiotowej
inwestycji drogowej.
NAJISTOTNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ,
SPORTU I EDUKACJI:
 przeprowadzono postępowanie konkursowe na w sprawie przyznania
jednorazowych stypendiów dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół;
 podpisano umowę z Fundację Arka na realizację zadania publicznego z zakresu
wspierania osób niepełnosprawnych (w trybie małego grantu)
 odbyły się dwie białe soboty dla dzieci w wieku od 3 miesiąca życia do 16 roku życia
ZARZĄDZANIE FINANSAMI GMINY
OPŁATY I PODATKI LOKALNE
W ramach realizowanych zadań w okresie tym przeprowadzono czynności związane z
wymiarem oraz ewidencją przypisów dotyczących opłat i podatków lokalnych
stanowiących dochody własne gminy. Ponadto trwa bieżąca obsługa interesantów
zarówno w Centrum Obsługi Mieszkańców – liczba adekwatna do ilości przyjmowanych
wpłat, oraz u pracowników zajmujących się ustalaniem (bądź określaniem) wysokości
zobowiązań.
W ramach pozostałych zadań własnych wydziału:
I. Przygotowano dokumentację dotyczącą postępowań podatkowych, w tym:
• 23 decyzji podatkowych - ustalające, zmieniające zobowiązanie podatkowe w podatku od
nieruchomości, rolnym, leśnym i łącznym zobowiązaniu podatkowym, z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 6 dotyczących określenia nadpłaty,
stwierdzenia nadpłaty, umorzeniu postępowania,
• 16 postanowień w sprawach: wszczęciu postepowania podatkowego, o zarachowaniu
wpłaty należności podatkowej, o zwrocie nadpłaty, o zaliczeniu nadpłaty na poczet
zaległości lub innych zobowiązań podatkowych podatnika
• 103 wezwań do podatników do złożenia informacji bądź deklaracji bądź jej skorygowania.
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 Skierowano do Straży Miejskiej wnioski o zweryfikowanie 53 nieruchomości do celów
naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
II. Dokonano sprawdzenia i wprowadzenia do ewidencji podatkowej:
• 172 informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego
zobowiązania pieniężnego,
•20 deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (osoby prawne).
• 15 deklaracji na podatek od środków transportowych,
• 270 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• dokonano zmian w ewidencji podatkowej, na podstawie 209 zawiadomień o zmianach w
ewidencji gruntów i budynków, 55 zawiadomień/decyzji o zakończeniu budowy budynku
bądź pozwoleń na budowę, 29 zawiadomień o zarejestrowaniu bądź wyrejestrowaniu środka
transportowego.
III. Sporządzono na wniosek strony lub w ramach obowiązków:
• 28 zaświadczeń w sprawach podatkowych,
• sporządzono budżetowe sprawozdania miesięczne.
IV. Sprawdzono i dokonano ewidencji zdarzeń gospodarczych (dochodów) dotyczących
wpłat z tytułu opłat i podatków lokalnych:
• 4111 wpłaty w formie bezgotówkowej (przelewy) z tytułu opłaty z gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
• 1960 wpłat w formie bezgotówkowej (przelewy) z tytułu podatków od nieruchomości,
leśnego i rolnego, od środków transportowych oraz innych należności,
• 1789 wpłaty dokonanych w kasie (gotówką),
• 439 wpłat dokonanych bezgotówkowo przy wykorzystaniu terminali płatniczych.
Ponad bieżąca prace, wydział zajmuje się również ujawnianiem w ewidencji podatkowej
zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w
Wołominie dotyczących modernizacji ewidencji – w analizowanym okresie skierowano w
związku z tymi pracami 69 wezwań do złożenia informacji podatkowych.
EGZEKUCJA I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH:
W ramach prowadzonych spraw przeprowadzano procedury związane z dochodzeniem
należności Gminy Wołomin, dla których pierwotny termin płatności minął lub
wnioskodawca zwrócił się o udzielenie ulgi tj. złożył wniosek o umorzenie, rozłożenie na
raty lub odroczenie terminu płatności. W ramach prowadzonych spraw stosowano czynności
„przedegzekucyjne” wierzyciela, czynności związane z zapewnieniem skutecznego
przeprowadzenia egzekucji, podejmowano rozstrzygnięcia i wyrażano stanowisko w
sprawach dotyczących postępowania egzekucyjnego, tj.:
 wystawiono 225 upomnień i wezwań do zapłaty,
 wystawiono 85 tytułów wykonawczych,
 wystawiono 80 informacji do tytułów wykonawczych,
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skierowano 25 pism do Urzędów Skarbowych,
wydano 12 postanowień,
wydano 4 postanowienia w sprawie podatku od spadków i darowizn,
wydano 6 decyzji,
wydano 2 wszczęcia w sprawie postępowań dotyczących wnioskowanych ulg,
sporządzono 1 protokół o stanie majątkowym zobowiązanego,
skierowano 2 wnioski do OPS,
wydano 2 zaświadczenia w sprawie pomocy de minimis;
sporządzono 2 sprawozdania z zakresu pomocy de minimis;
skierowano do sądu 5 wniosków z prośbą o wpis hipoteki przymusowej w księdze
wieczystej dłużnika;
 przygotowano odpowiedź na zapytanie przedstawiciela Klubu Parlamentarnego PIS;
 przygotowano projekt budżetu dotyczący zakresu działania ZEW na 2019 rok;
 prowadzono zaangażowanie wydatków ZEW,
Wprowadzono do programu zwrotne potwierdzenia odbioru upomnień, prowadzono
bieżącą obsługę systemu Proton oraz bieżącą obsługę interesantów, poza tym
współpracowano z komornikami sądowymi, z zespołem radców prawnych.
Na dzień sporządzenia informacji, w toku jest 3 postępowania w sprawach ulg.
DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ BURMISTRZA WOŁOMINA, WYDZIAŁY
MERYTORYCZNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
1) ZARZĄDZENIA:
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI WYDANO 32 ZARZĄDZNIA: W 2018 R. - 301
ZARZĄDZEŃ, ZARZĄDZENIA ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ.
2) Wydział Organizacji Urzędu:
 W okresie sprawozdawczym wpłynęło 12 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej, 4 są w trakcie rozpatrywania (ogółem 92 wnioski).
 Od 02.01.2018 roku do Biura Obsługi Mieszkańców - Kancelaria Ogólna wpłynęło
ponad 28.000 pism;
 W RAMACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW OD OSTATNIEJ SESJI PRZYJĘTO
MIESZKAŃCÓW: BURMISTRZ – 57 OSOBY, ZASTĘPCA EDYTA ZBIEĆ –43
OSOBY, SEKRETARZ - 5 OSÓB.
 OD STYCZNIA 2018 R. WPŁYNĘŁO 90 WNIOSKÓW O OBJĘCIE
PRZEDSIĘWZIĘCIA PATRONATEM BURMISTRZA WOŁOMINA.
 OD
09.08.2018R.
WYDANO
4568
SPERSONALIZOWANYCH
WARSZAWSKICH KART MIEJSKICH.
--------------------4
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3) Spotkania, Uroczystości, obchody:
06.09.2018
 Wprowadzenie wykonawcy na budowę- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7
 zebranie wiejskie Sołectwo Duczki
07.09.2018
 Odbiór (termomodernizacja)- Szkoła w Czarnej
 Podpisanie umowy partnerskiej w Legionowie w ramach projektu miasta średnie
województwa mazowieckiego liderami e-usług wraz z pozostałymi 9 gminami –
 Zebranie wiejskie Sołectwo Lipinki
08.09.2018
 Biała sobota w szpitalu- 1 piętro (poradnia specjalistyczna)
 III KONGRES FORUM GOSPODARCZEGO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
 III Międzypokoleniowa potańcówka w Parku Wodiczki
09.09.2018
 IV Samochodowa impreza turystyczno-nawigacyjna Runda Królewski Puchar
Turystyczny 2018
 79. Rocznica Bitwy pod Wizną na Górze Strękowej/k/Wizny
 Koncert w kościele przy ul. Kościelnej w Wołominie „Matczyna Miłość”PATRONAT BURMISTRZA
10.09.2018
 Koncert Mazowsze dla Niepodległej na 100-lecie odzyskania Niepodległości i 20lecie Województwa Mazowieckiego
11.09.2018
 podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego OPS Zagościniec
 Wprowadzenie wykonawcy na budowę- lokale przy ul. Mieszka I
12.09.2018
 VIII edycja wyborów Kobiety Sukcesu Mazowsza,
14.09.2018
 XVI Ogólnopolski Turniej Kadetek w OSIR – PATRONAT BURMISTRZA
WOŁOMINA
15.09.2018
 Uliczny Festiwal Tańca i Uśmiechu oraz zlot food tracków na Palcu 3 Maja
 Spektakl Taneczny pn. „Historia Wołomina w 3 aktach”
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16.09.2018
 XVI Ogólnopolski Turniej Kadetek w OSIR – PATRONAT BURMISTRZA
WOŁOMINA
 VI Mazowiecki Festiwal Harmonistów
17.09.2018
 DZIEŃ SYBIRAKA W MDK W WOŁOMINIE
19.09.2018
 Podpisanie umowy na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zagościńcu
 Spotkanie z mieszkańcami Zagościńca
20.09.2018
 Podpisanie umowy na budowę ul. Turystycznej w Duczkach
21.09.2018
 Spotkanie z wójtami i burmistrzami u Starosty Wołomińskiego: podsumowanie
inwestycji w kadencji 2014-218 oraz omówienie priorytetów inwestycyjnych na rok
2019; omówienie powiatowych obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości oraz
obchodów XX-lecia samorządu powiatowego w województwie mazowieckim.
 BIEG- PO UŚMIECH MARYSI JAŚ I MAŁGOSIA ZAPRASZAJĄ NA MIĘDZYPOKOLENIOWĄ
POTAŃCÓWKĘ W PRZEDSZKOLU NR 9 -PATRONAT BURMISTRZA
WOŁOMINA
22.09.2018
 Biała Sobota w Szpitalu
23.09.2018
 Piknik rodzinny BMW w Ossowie – PATRONAT BURMISTRZA WOŁOMINA
25.09.2018
 Spotkanie z Orkiestrą Miejską
26.09.2018
 Podpisanie umowy z OSP Zagościniec z przeznaczeniem na dotację celową na zakup
drzwi garażowych i podpisanie umowy z OSP Majdan z przeznaczeniem na
ocieplenie ściany bocznej strażnicy pożarniczej w Majdanie
 Spotkanie z Sołectwem Stare Grabie
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27.09.2018
 Otwarcie „Zielonego Zakątka Przedszkolaka” w Przedszkolu nr 5 w ramach WBO
 Uroczystość nadania nazwy „Skwer Zofii i Jana Mucharskich”
 Wręczenie nagród Eko- miasto w Warszawie
 Odsłonięcie ławki Woyciechowskiego
 Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Stare Lipiny
28.09.2018
 Podsumowanie dnia niepodległości przez Przedszkolaków pod pomnikiem
Obrońców Ojczyzny i złożenie kwiatów i odśpiewanie pieśni
 I Bieg patrolowy Pamięci Halinki Brzuszczyńskiej ps. „MAŁA” PUL MajdanWołomin
 I Powiatowo-Gminne Manewry Patriotyczne „Leśniakowizna- Ossów 2018”
29.09.2018
 PIKNIK EKOLOGICZNY W PARKU WODICZKI
30.09.2018
 Msza święta w kaplicy Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie podczas której nastąpi
odsłonięcie tablicy pamiątkowej „Serce dla Inki”
 PIKNIK W STARYM GRABIU
 Promocja płyty – Niepodległej – Ballady i Pieśni Wojciecha Bardowskiego
02.10.2018
 Wprowadzenie wykonawcy na budowę w Szkole Podstawowej w Zagościńcu
04.10.2018
 Konferencja w związku z Międzynarodowym Dniem bez Przemocy
„Budowanie sieci wspierającej rodziny – Chrońmy dzieci”  INAUGURACJA Roku Akademickiego WUTW W MDK
 Konferencja podsumowująca wyniki badań ankietowych pn. „Problemy związane z
piciem alkoholu, używaniem substancji psychoaktywnych i nowych substancji
psychoaktywnych oraz przemocą rówieśniczą w szkołach na terenie gminy
Wołomin” - organizator Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie
05.10.2018
 Ślubowanie Pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej nr 2
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06.10.2018
 Rodzinny Piknik Lotniczy w Nadmie- loty charytatywne dla Marysi Mituła „Po
uśmiech Marysi”
 Uroczystość odsłonięcia pomnika Gen. Dyw. Gustawa Orlicz- Dreszera w Jadowie
07.10.2018
 Ślubowanie I Liceum Ogólnokształcących PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w
Wołominie
09.10.2018
 Ślubowanie Pierwszoklasistów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Duczkach
10.10.2018
 Ślubowanie Pierwszoklasistów w Zespole Szkół nr 1
 Uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku Powiatowej Biblioteki im. Heleny i
4) Zadania inwestycyjne:
Zadania inwestycyjne
1. Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach – w dniu 27.09.2018 r., na
trzy dni przed określonym w umowie terminem zakończenia prac projektowych,
projektant wystąpił do Zamawiającego o zwiększenie wynagrodzenia określonego w
umowie oraz zmianę terminu zakończenia prac projektowych. Wydział Inwestycji
przygotował swoje stanowisko w tej sprawie i w dniu 04.10.2018 r. poprosił Zespół
Radców Prawnych o opinię prawną.
2. Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie –
zakończono projektowanie, złożono wniosek o ZRID.
3. Budowa ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul.
Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie trwają prace projektowe. Termin uzyskania decyzji ZRID do dnia 31.01.2019 r.
4. Budowa ul. Długiej w Duczkach – trwają roboty budowlane. Termin zakończenia
robót do 30.04.2020 r.
5. Przebudowa drogi gminnej odc. Duczki – Nowe Grabie – Mostówka – trwają prace
projektowe. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadzi postępowanie
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
6. Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie – uzyskano decyzję ZRID na budowę ul.
Duczkowskiej, wpłynęło odwołanie od decyzji.
Trwa projektowanie sięgacza od ul. Duczkowskiej.
7. Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach – trwają roboty budowlane. Termin
zakończenia maj 2019 roku.
8. Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)
– w lipcu Starosta Wołomiński wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej.
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9. Budowa ul. Kochanowskiego - trwają prace projektowe. Projektant wystąpił o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
10. Przebudowa ul. Kolejowej w Zagościńcu – trwają prace projektowe. Projektant w
dniu 03.10.2018 r. wystąpił do Zamawiającego o zmianę terminu zakończenia prac
projektowych na dzień 30 listopada 2018 r..
11. Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca trwa projektowanie.
12. Budowa ul. Laskowej w Wołominie – trwają roboty budowlane, zakończenie robót
do 31.05.2019 r.
13. Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej – trwa
projektowanie.
14. Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie – wystąpiono z wnioskiem do Starostwa o
wydanie decyzji ZRiD.
15. Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie – trwają roboty budowlane zgodnie z
harmonogramem.
16. Budowa chodnika na odcinku Majdan -Mostówka – w związku z Uchwałą Nr XLV170/170 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30.11.2017 r. wstrzymano roboty
budowlane. Trwają prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji
zmiennej dla potrzeb realizacji inwestycji, tj. projekty map podziałowych, po tym jak
w dniu 14 sierpnia 2018 r. Starostwo Powiatowe zakończyło prace związane z
aktualizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mostówka. W związku z
powyższym, na prośbę wykonawcy, nastąpiła zmiana terminu zakończenia prac
projektowych i uzyskania zamiennej decyzji ZRID na dzień 31.01.2019 r.. Zmianie
uległ w związku z tym również termin zakończenia robót budowlanych na dzień
31.08.2018 r.. Jednocześnie trwają ostateczne uzgodnienia przebiegu projektowanego
chodnika z zainteresowanymi mieszkańcami.
17. Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie zadanie
zrealizowane i zakończone.
18. Budowa ul. Oleńki w Wołominie - uzyskano decyzję ZRID.
19. Budowa ul. Parkowej w Wołominie – zakończono projektowanie, uzyskano decyzję
ZRID.
20. Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie – zakończono projektowanie. Projektant
skutecznie zgłosił do Starostwa Powiatowego przebudowę ul. Rycerskiej w
Wołominie.
21. Budowa ul Rzeszowskiej w Wołominie - zakończono projekt złożono wniosek o
ZRID.
22. Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul Wileńskiej do ul.
Gryczanej, w dniu 01.10.2018 r. zgłoszono zakończenie robót polegających na
zagospodarowaniu dz. ew. 120/1, położonej przy skrzyżowaniu z ul. Kościelną,
polegające na budowie obiektów małej architektury i wykonaniu nasadzeń zieleni
niskiej i wysokiej. Rozpoczęto procedurę odbioru końcowego. W zakresie
przebudowy drogi w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wileńskiej trwa
9
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procedura wydania decyzji ZRID.
23. Budowa ul. Stokrotki w Duczkach - Starosta Wołomiński prowadzi postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID.
24. Budowa ul. Spokojnej w Wołominie. Zadanie zakończone i rozliczone.
25. Budowa ul. Szpitalnej w Wołominie. W dniu 07.09.2018 r. komisyjnie dokonany
został odbiór końcowy robót – bez uwag.
26. Budowa ul. Teligi w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. Kościelnej,
trwają roboty budowlane.
27. Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu. W dniu 27.09.2018 r. projektant zwrócił się
z prośbą o zmianę terminu wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi wraz
z uzyskaniem decyzji ZRID. Zwrócono się do Radcy prawnego urzędu z zapytaniem
o prawną możliwość zmiany terminu.
28. Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul.
Prądzyńskiego. Roboty zakończone i rozliczone.
29. Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul.
Legionów – złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
30. Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem, w dniu 26.09.2018 r.
dokonano komisyjnego wprowadzenia Wykonawcy robót na budowę.
31. Budowa ul. Wesołej w Wołominie – złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
32. Budowa ul. Widnej w Wołominie zakończono procedury administracyjne i uzyskano
decyzję ZRiD.
33. Budowa ul. Zakładowej w Wołominie – trwają końcowe prace związane z
nasadzeniem drzew. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową to
15.10.2018 r.
34. Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej w
ramach zadania realizowane są prace projektowe pt. „Przebudowa ulicy Żelaznej, 6
Września, Warszawskiej, Legionów (drogi wojewódzkiej nr 628), Pl. J. Cicheckiego
wraz z rozbiórką i budową sieci nN i budową kanalizacji sanitarnej w ramach
zadania pt. „Budowa Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J.
Cicheckiego w Wołominie”, zgłoszonej do programu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego, wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, przygotowaniem
kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz złożeniem tego
wniosku w imieniu Zamawiającego. Termin zakończenie do 31.10.2018 r.
35. Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej
Budowa ul. Przytorowej w Duczkach. Starosta Wołomiński prowadzi postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID.
36. Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej –
Budowa ul. Złotej na odcinku od Armii Krajowej do torów – zakończono roboty
budowlane zgodnie z umową. Prowadzona jest procedura odbioru końcowego.
37. Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej –
budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul., Armii Krajowej do torów. W 2018 r.
10
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przeprowadziła kolejno 3 postępowania przetargowe w trybie przetargu
nieograniczonego, dla wyboru wykonawcy robót. Wszystkie postępowania
przetargowe zostały zakończone brakiem wyboru wykonawcy, z powodu
przekroczenia kwoty jaką Gmina przeznaczyła na realizację zadania (1
postępowanie) lub z powodu braku ofert (2 postępowania).
38. Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej –
Budowa ciągu pieszo -rowerowego w ul., Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul.
Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego. Zgłoszono budowę ciągu
pieszo-rowerowego w ul. Kolejowej do Starosty Wołomińskiego – bez sprzeciwu, na
części działek należących do Gminy Wołomin (odcinek ok. 450 m). Uzyskano
odstępstwa od warunków technicznych z uwagi na lokalizację ciągu pieszorowerowego w odległości mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru kolejowego,
wydane przez Starostę Wołomińskiego oraz przez Wojewodę Mazowieckiego.
Zgłoszono do Wojewody Mazowieckiego zamiar wykonywania robót na terenie
należącym do PKP.
39. Koncepcja budowlana ul. Piastowskiej – trwają prace związane z opracowaniem
programu funkcjonalno - użytkowego. Planowany termin zakończenia prac
31.10.2018 r.
40. Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach – trwają prace projektowe.
41. Budowa ul, Wiosennej na odc. od ul Żółkiewskiego do ul. Kleeberga wraz z ul
Kleeberga od ul. Wiosennej w Wołominie – uzyskano decyzję ZRID, jedna ze stron
postępowania złożyła odwołanie od decyzji do Wojewody Mazowieckiego.
42. Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ulica Bohatyrowicza, podpisano umowę na
wykonanie dokumentacji projektowej z TMP Projekt, trwają prace projektowe,
odbyły się 2 spotkania z mieszkańcami, na wniosek mieszkańców zostanie
zwiększony zakres prac projektowych.
43. Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie – uzyskano decyzję
ZRID, wniesiono odwołanie od decyzji do Starostwa
44. Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - Ogłoszono dwa postępowania
przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul.
Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, które zostały
unieważnione – I postępowanie z powodu braków formalnych złożonej oferty, II
postępowanie z powodu tego, że kwoty złożonych ofert przekraczały kwotę jaką
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje tego zadania. Zostało ogłoszone
III postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2018 r. o godz.
10.30.
45. Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) trwają prace projektowe.
46. Budowa łącznika ul. Topolowej – ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór
wykonawcy robót. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 12.09.2018 r.
47. Budowa ul, Dworskiej w Wołominie – trwają roboty budowlane. Planowany termin
zakończenia czerwiec 2019 r.
48. Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie – uzyskano decyzję ZRID, wpłynęło
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odwołanie od decyzji.
49. Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową – trwają prace projektowe.
Termin zakończenia prac 31.05.2019 r.
50. Budowa ul. Polskiej - W dniu 11.09.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą tj.
Biuro Projektowe ''D-9'' z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ul. Polskiej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Termin
realizacji zadania – 30.09.2019 r.
51. Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasażu –
wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy parkingu.
52. Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach
ZIT WOF. Trwają prace projektowe budowy ścieżki rowerowej w ul. Wilsona w
Wołominie na odcinku od ul. Korsaka do granicy z Gminą Kobyłka. Termin
zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID do dnia 31.03.2019
r.
53. Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w
Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego –
ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane, otwarcie ofert 15.10.2018 r.
54. Budowa sięgacza do ul. Brzozowej w rejonie ul. Partyzantów – ze względu na
złożoność sprawy i konieczność dokonania dodatkowych ustaleń i wyjaśnień,
głównie w kwestiach leżących po stronie Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami, Wydział Inwestycji podjął kroki mające na celu rozwiązanie
umowy z jednostką projektową i odstąpienie od wykonania dokumentacji
projektowej sięgacza.
55. Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie – w dniu 18.09.2018 r. zawarto umowę
z jednostką projektową na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej. Termin zakończenia prac projektowych to 31.10.2019 r.
56. Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w
Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie w celu
nadania nowych funkcji gospodarczych – zawarto umowę z firmą Adam Sikora
PIOTRO-STAL na roboty budowlane dot. rozbiórki pływalni i budowy przyłączy.
Wartość umowy 699.000,00 zł brutto, termin zakończenia 29.10.2018 r. Wykonawca
zgłosił zakończenie robót. Powołano komisję odbiorową na 12.10.2018 r.
Wykonano dokumentację dla potrzeb rozbiórki oczyszczalni ścieków i uzyskano
pozwolenie na rozbiórkę.
57. Hufiec ZHP Wołomin – Zielona Ostoja – zakończono roboty związane z
zagospodarowaniem terenu Hufca.
58. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z realizacją robót dot.
termomodernizacji budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie –
zakończono roboty, odbył się odbiór końcowy inwestycji.
59. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot.
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej – zakończono roboty
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budowlane dokonano odbioru robót.
60. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 W Wołominie – zakończono
prace projektowe
61. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – w dniu 02.10.2018 r. dokonano
komisyjnego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.
62. Wymiana nawierzchni boiska do piłki siatkowej wraz z zamontowaniem monitoringu
na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakończono realizację zadania
inwestycyjnego.
63. Czwórka kreatywnością stoi – kreatywna strefa gier – zadanie zrealizowane. Odbiór
końcowy robót wraz z przekazaniem do użytkowania odbył się 26.09.2018 r.
64. Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczkach –
zakończono prace projektowe
65. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie - po komisyjnym
wprowadzeniu na budowę, Wykonawca przystąpił do robót budowlanych.
66. Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka” zakończono prace projektowe
67. Strefa malucha u Pszczółki Mai w Duczkach – zadanie zrealizowane. Odbiór
końcowy wraz z przekazaniem do użytkowania odbył się 31.07.2018 r.
68. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3
w Wołominie – zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą ECOFAIR
Sp. z o.o., wartość robót 741.719,00 zł, termin zakończenia 26.01.2019 r. trwają
roboty budowlane.
69. Termomodernizacja budynku hali sportowej z Zespole Szkół nr 1 w Wołominie –
zakończono prace projektowe
70. Adaptacja lokali przy Mieszka I w Wołominie na potrzeby utworzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy – po przeprowadzonym postępowaniu o
zamówienie publiczne dokonano wyboru Wykonawcy robót i podpisano umowę. W
dniu 11.09.2018 r. dokonano komisyjnego wprowadzenia Wykonawcy na budowę.
71. Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul.
Willowej w Duczkach – trwają roboty budowlane. Z uwagi na konieczność
wykonania dokumentacji zamiennej oraz zmiany pozwolenia na budowę, termin
wykonania przedmiotu umowy przesunięto do 20.10.2018 r. W dniu 24.09.2018 r.
Starosta Wołomiński wydał zamienną decyzję pozwolenia na budowę sieci
kanalizacji deszczowej na działce ew. nr 179 obr. Duczki 01 oraz na terenie działki
ew. nr 189 obr. Duczki 01.
72. Projekt odwodnienia ulicy Nadrzecznej – Fundusz Sołecki – z uwagi na brak innych
możliwości odwodnienia ulicy Nadrzecznej pismem z dnia 17 maja 2018 r. a
następnie ponownie w dniu 26 czerwca 2018 r. wystąpiono do PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z prośbą o wyrażenie zgody oraz określenie warunków technicznych
na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Nadrzecznej do kolejowego
rowu odwadniającego. Dalsze działania podejmowane przez gminę w tym temacie
uzależnione są od decyzji PKP.
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73. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – Zrealizowano Część I modernizacji i
rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Wołomin w trzech
lokalizacjach:
 Budowa oświetlenia na ul. Parkowej w Lipinkach
 Budowa oświetlenia na ul. Krymskiej w Ossowie
 Budowa oświetlenia w drodze wewnętrznej od ul. Szosa Jadowska w Duczkach.
W dniu 31.08.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą tj. ELPIE Sp. z o.o. z
Lublina na część II modernizacji i rozbudowy oświetlenia w lokalizacji – Lipinki ul.
Krańcowa. Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia przedmiotu umowy –
31.10.2018 r.
74. Modernizacja oświetlenia na os Niepodległości w Wołominie. Roboty zakończone i
rozliczone.
75. Sławkowy rodzinny park rozrywki z piramidą linową przy ul. Wiosennej – zadanie
zakończono, wybudowano plac zabaw.
76. Trasa rolkowo – rowerowa nad rzeką Czarna w Helenowie – przeprowadzono 3
postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy, nie złożono ani jednej
oferty. Postępowanie kolejny raz zostało powtórzone.
77. Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach – zakończono roboty
budowlane, odebrano inwestycję
78. Rowerowy plac zabaw – Pumtrack Wołomin – w pierwszym postępowaniu do 30 tys.
euro na budowę nie zgłosił się żaden wykonawca, po przeanalizowaniu sytuacji
rynkowej WI zwrócił się do RM w Wołominie o zwiększenie środków na zadaniu.
Ogłoszono kolejne postępowanie.
79. Plenerowe przewijaki w gminie Wołomin – dokonano odbioru końcowego
inwestycji.
80. Budowa boiska do mini koszykówki i piłki siatkowej na terenie placu zabaw w
Starych Lipinach w dniu 28.09.2018 r. wykonawca zgłosił zakończenie prac. Na
dzień 12.10.2018 r. zaplanowano rozpoczęcie czynności związanych z odbiorem
końcowym inwestycji.
81. Doposażenie placów zabaw – zadanie zakończone, doposażono place zabaw.
82. Modernizacja budynku MDK w Wołominie – zakończono roboty budowlane
związane z wydzieleniem klatki schodowej w celu spełnienia przepisów p.poż.
83. Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin – ogłoszono drugie
postępowanie na wybór wykonawcy robót w trybie przetargu nieograniczonego,
otwarcie ofert 08.10.2018 r. Wpłynęły 4 oferty trwają prace komisji przetargowej.
84. Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin – zawarto
umowę na prace projektowe z firmą Metropolis. Wartość umowy 194.955,00 zł
brutto. Termin zakończenia 31.10.2018 r. Trwa uzgadnianie koncepcji.
85. Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnię – trwa
wykonywanie dokumentacji.
86. Budowa bieżni wokół boiska na terenie OSIR Huragan – trwają prace projektowe
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6) PLANOWANIE ROZWOJU I REWITALIZACJA
Zadanie
Nabór do konkursu 2.18
„Wysokiej jakości usługi
administracyjne” POWER
Nabór HUMAN Smart
Cities

WBO 2019

Wołomiński Budżet
Obywatelski 2018

Program Bezpieczny

Postęp w pracach
Gmina Wołomin przystąpiła do partnerstwa 10 gmin z
województwa mazowieckiego i będzie starać się o 161 000 zł
na sprzęt IT, oprogramowanie i szkolenia. Wniosek o
dofinansowanie został złożony. Wniosek przeszedł ocenę
formalną i jest w drugiej turze oceny.
Gmina Wołomin w partnerstwie z Pruszkowem i
Żyrardowem złożyła jako lider projektu wniosek o
dofinansowanie. Wyniki pierwszego etapu zostały
opublikowane w styczniu 2018 r. Przeszliśmy ocenę
formalną. Po ocenie merytorycznej wniosek przeszedł do
kolejnego etapu prac projektowych: Gmina Wołomin
przystąpiła do pisania wniosku o dofinansowanie. Nabór
wniosków trwa do 28.10. 2018 – Ministerstwo Rozwoju
wydłużyło termin o miesiąc. W związku z powyższym
planuje się zorganizowanie dodatkowych konsultacji z
najważniejszymi interesariuszami.
Poziom dofinansowania w konkursie 90%. Szacunkowa
wartość projektu: ok. 650.000 złotych.
W ramach tegorocznej edycji naboru wniosków wpłynęło 78
projektów z czego pozytywna ocenę otrzymało 70
- 24 w kat. Przestrzeń Publiczna
- 39 w kat. Aktywny Mieszkaniec
- 7 w kat. Wołomin Odnowa
Łączna wartość projektów: 3 873 386,09 zł.
Głosowanie zakończyło się 29.06. Do 10.09 zostaną
opublikowane wyniki.
Trwa realizacja 34 projektów, które wygrały w plebiscycie na
rok 2018. Wydział realizuje 6 projektów w ramach WBO
2018 r.. Wszystkie dotyczą obszaru rewitalizacji i są
finansowane z kategorii Wołomin Odnowa.
Więcej informacji na stronie: http://wolomin.org/budzetobywatelski/
Liczba głosów ogółem: 24090
Liczba głosów ważnych: 21900
Liczba kart ogółem: 7216
Papierowych: 5676
Elektronicznych: 1540
Podpisano

porozumienie
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Wołomin

Murale w obszarze
rewitalizacji
Rewitalizacja (pozostałe
działania)

Wołomińska Rada
Seniorów

Wołominie w zakresie wspólnych działań na rzecz
bezpieczeństwa. Burmistrz Wołomina przyjęła program w
formie zarządzenia. Jednocześnie został powołany zespół
roboczy, którego celem będzie koordynacja prac Zespołu.
W ramach dotychczasowych prac:
- zorganizowano 6 spotkań/szkoleń w klubach seniorów
- przystąpiono do prac związanych z remontem 10 przejść
dla pieszych/skrzyżowań pąd kątem bezpieczeństwa
- w lipcu przeprowadzono w Internecie kampanię
informacyjną dot. niewybuchów
- nawiązano roboczą współpracę z Wydziałem Planowania
Rozwoju w starostowie powiatowym w Wołominie.
- we wrześniu odbyło się kolejne spotkanie zespołu
roboczego. Zaplanowano środki na rok 2019.
Projekt zrealizowany i rozliczony
- „Wołomin odnowa: wsparcie projektów lokalnych”: W
ramach pierwszego naboru zgłoszono:
- 13 projektów o wartości 186 000,00 zł
- 7 projektów o wartości 87 400,00 zł zakwalifikowano do
realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji
projektów: październik 2018 r.
- Program Ławka: projekt zrealizowany. W przestrzeni
miejskiej postawiono:26 ławki . Do tej pory w ramach
Programu postawiono 44 nowe ławki.
- od początku funkcjonowania WPR wydało 679
zaświadczenia dot. nieruchomości na terenie rewitalizacji
-murale miejskie: plan na rok 2018 został zrealizowany.
- trwa realizacja programu Remont dla Seniora. Do tej pory
wykonano 71 napraw na rzecz wołomińskich seniorów.
- przystąpiono do opracowania koncepcji Specjalnej Strefy
Rewitalizacji dla Gminy Wołomin. Trwają spotkania z
urzędnikami i mieszkańcami.
- Rada Seniorów wygrała konkurs na grant w ramach
programu „Senior, obywatel, radny” z którego przeprowadzi
badania osób starszych w zakresie potrzeb zdrowotnych.
Realizacja projektu jesień 2018 r. We wrześniu odbyło się
pierwsze spotkanie. Seniorzy będą opracowywać Program
Komunikacji Społecznej Rady Seniorów
- trwa opracowywanie publikacji „Niezbędnik Seniora”
- trwa bieżąca obsługa Fanpage oraz strony www Rady
Seniorów oraz strony wolomin.org
- wydano już ponad 5350 Kart Seniora.
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- wydano już ponad 3710 Kopert Życia
7) ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
ODPADAMI.
Gospodarka odpadami:
1. Obsługa mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkanych oraz niezamieszkanych,
2. Rozliczono porozumienie z MZO na prowadzenie II PSZOKÓW za okres lipiec –
wrzesień 2018 r.
3. Rozliczono porozumienie z MZO na zagospodarowanie odpadów komunalnych za
lipiec – wrzesień 2018 r.
4. Rozliczono umowę z MZO na odbiór i transport odpadów komunalnych za miesiące
lipiec - wrzesień 2018 r.
5. Przyjmowanie wniosku do utylizacji azbestu oraz uzupełniania i aktualizacja bazy
azbestowej,
6. W trakcie procedura dot. egzekucji wykonania decyzji Burmistrza Wołomina z dnia
10 maja 2016 r. Nr 110/2016 nakazującej usunięcie odpadów z działki o nr ew. 246
obręb Leśniakowizna,
7. Zakończenie postępowanie w sprawie składowania mas ziemnych dz. nr ew. 78 i 79
Lipiny Nowe (wydano decyzję nakazującą usunięcie mas ziemnych) przekazanie
sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
8. Rozliczenie zadania odbiór wraz z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających
azbest. Odebrano 150 ton odpadów.
9. W trakcie procedura dot. składowania mas ziemnych w miejscowości Cięciwa przy
ul. Mazowieckiej
10. Wszczęto postępowanie w sprawie składowania odpadów dz. nr ew. 187/13 obręb
Duczki.
11. Wszczęto kontrole przedsiębiorców na terenie miejscowości Leśniakowizna dot.
składowania mas ziemnych oraz wykorzystywania gruntów zgodnie z posiadanymi
decyzjami
12. Prowadzone postępowanie w sprawie utrzymania czystości i porządku na
nieruchomości zlokalizowanej w Wołominie ul. Duczkowska 22
13. Prowadzone postępowanie w sprawie utrzymania czystości i porządku na
nieruchomości zlokalizowanej w Wołominie ul. Sikorskiego 75A. W chwili obecnej
wystąpiono do właściwych organów o wskazanie spadkobierców.
14. Podjęte działania w zakresie wykoszenia gruntów, które stanowią miejsca żerowania
oraz bytowania zwierzyny łownej (dzików)
15. Korespondencja ze Starostwem dot. zwiększenia odstrzału dzików oraz podjęcia
działań w zakresie ograniczenia migracji dzika na tereny zurbanizowane.
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Drzewa i krzewy
1. wpłynęło 40 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew,
2. wystosowano 8 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew,
3. wpłynęło 5 zawiadomień o dokonaniu nasadzeń zastępczych,
4. w ramach prowadzonych spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na usunięcie
drzew z terenu prywatnych oraz gminnych nieruchomości dokonano 53 oględzin w
terenie, podczas, których sporządzono 48 protokołów, 5 notatek służbowych, oraz 1
protokołów stwierdzających złomy i wywroty,
5. wydano 3 decyzje zezwalające na usunięcie drzew,
6. wysłano 8 wezwań o uzupełnienie wniosku zamiaru usunięcia drzew,
7. wpłynęło 1 zawiadomienie o przesłaniu do uzgodnienia projektów decyzji do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,,
8. wprowadzono dane do bazy ekoportal z zakresu wniosków i decyzji związanych
z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
9. wystosowano 2 przekazanie pisma wg właściwości.
Edukacja ekologiczna:
1. Rozstrzygnięto konkurs pod nazwą „Wołomin w kwiatach”
Inne:
1. praca nad 4 projektami związanymi z zielenią w ramach Wołomińskiego Budżetu
Obywatelskiego w tym zakupiono i dokonano dostawy donic na Plac 3 Maja, trwa
realizacja na zakup i dostawę elementów małej architektury oraz roślin na Palcu 3
Maja,
2. przygotowano 3 zlecenia na jednorazową interwencje weterynaryjną,
3. rozliczono 8 faktur,
4. sprawozdanie z ankietyzacji dot. opracowania Programu ograniczenia niskiej emisji
dla gminy Wołomin,
5. prowadzone jest 5 spraw dot. uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,
6. przekazano dokumentację 2 spraw dot. decyzji środowiskowych do zaopiniowania
przez RDOŚ, PIS,RZGW WP
7. wydano 1 postanowienie dot. decyzji środowiskowych,
8. wprowadzanie danych do bazy ooś, ekoportalu, BIP z zakresu decyzji
środowiskowych,
9. wydano 7 decyzji na zwrot podatku akcyzowego,
10. rozesłano ulotki oraz informacje dot. bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących
trzodę chlewną,
11. odbyło się szkolenie dla rolników z zasad bioasekuracji oraz konsultacja dotycząca
ewentualnego uwolnienia regionu od choroby Aujeszkyego świń,
12. odebrano i rozesłano plakaty dot. szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie ,
13. wszczęto postępowanie w sprawie dokarmiania gołębi,
14. wszczęto postępowanie w sprawie wywyższenia gruntu na działkach w miejscowości
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Duczki,
15. obsługa mieszkańców w zakresie udzielenia informacji oraz rozliczenia dotacji na

dofinansowanie wymiany na nowe źródło ciepła,
16. rozpatrzono 201 wniosków na dofinansowanie do wymiany na nowe źródło ciepła,
brak wniosków na elektrofiltry kominowe,
17. przeprowadzono oględziny ok. 57 miejsc gdzie przyznano dotację dot. wymiany
pieca,
18. rozliczono i przekazano do wypłaty 37 dotacji dot. wymiany źródeł ciepła.
8) WYDZIAŁ URBANISTYKI
1. Zakończyło się wyłożenie i zbieranie uwag do:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w
Wołominie pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących
planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „osiedla
Graniczna” położonego pomiędzy ulicami: Kresowa, Graniczna, teren ujęcia wody, ulica
Lipiny Kąty w Wołominie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dyskusje publiczne dot. ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
odbyły się 10 września 2018 r. Aktualnie złożone uwagi są rozpatrywane.
2. Ponadto Wydział prowadził postępowania w sprawie decyzji urbanistycznych (wydano 8
szt. decyzji celu publicznego i 33 o warunkach zabudowy), 7 postanowień oraz wydaje
wypisy z miejscowych planów / studium (24 szt), informacje o przeznaczeniu gruntów (61
szt.), opiniuje projekty podziałów (11 szt), a także wydano 10 pism w innych sprawach.
ESPÓŁS. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
10) WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
- Wznowione dyżury weekendowe do sprzątania interwencyjnego i po imprezach.
- Rozpoczęto remont chodnika na ul: Chodkiewicza.
- Równanie dróg własnymi siłami według kolejności zgłoszeń.
- Dostawienie donic z drzewami na placu 3 Maja, ławeczki Wojciechowskiego.
- Pomoc przy organizacji uroczystości Dnia Sybiraka, Biegu charytatywnego, piknik
ekologiczny.
- Dostawienie koszy na psie odchody i ławek z funduszu obywatelskiego
- Bieżące naprawy oznakowania drogowego oraz sprzątanie miasta według zgłoszeń SM.
- Przygotowania do przejęcia opieki nad Parkiem Muzeum Zofii Nałkowskiej.
- Współpraca z Przedsiębiorstwem Budowy Sieci Energetycznych ELBIS, z siedzibą
w Leśniakowiźnie w zakresie realizacji umowy na konserwację oświetlenia ulicznego na
terenie gminy Wołomin. Współpraca z wykonawcą w zakresie realizacji zgłoszeń.
Sprawdzanie pod względem merytorycznym płatności faktury za konserwację oświetlenia
oraz obsługa programu Umowy oraz przekazanie faktur do WB
- Rozstrzygnięto postępowanie na konserwację i obsługę serwisową systemu monitoringu
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wizyjnego (CCTV) miasta Wołomin w okresie do dnia 31 grudnia 2018r. Wybrano ofertę
Spółki Telskol z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyczółkowskiej 15.
- Zakup i montaż 3 wiat przystankowych w ramach realizacji funduszu sołeckiego i budżetu
obywatelskiego (dwie wiaty przy ul. Tęczowej w ramach realizacji BO i jedna wiata przy ul.
Mińskiej w Majdanie).
- Zakup i montaż ławek parkowych oraz koszy miejskich w ramach realizacji BO - teren
osiedla Sławek.
- Zawarcie umowy na wykonanie rzeźby w drewnie w ramach realizacji BO - umowę
zrealizowano. 03.10.2018- teren osiedla Sławek, u zbiegu ulic Tęczowej i Laskowej w
Wołominie.
- Zakup elementów ogrodzenia w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Nowych
Lipinach
- Wszczęcie procedury umożliwiającej zawarcie umowy na renowacje pomnika„Pomnik
Obrońcom Ojczyzny 1920 roku” .
- Wszczęcie procedury umożliwiającej zawarcie umowy na usługę ochrony mienia na
obszarze Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie.
- Zawarcie umowy na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej- części nieruchomości
wskazanych w projekcie w ramach realizacji BO- teren osiedla Sławek.
- Zlecono wykonanie ogrodzenia nieruchomości przeznaczonej na plac integracyjny w
sołectwie Mostówka- realizacja funduszu sołeckiego
- Wszczęcie procedury umożliwiającej zawarcie umowy na wykonanie gier
podwórkowych/planszowych w ramach realizacji BO- teren osiedla Sławek (plac zabaw
przy ul Kopernika w Wołominie)
- Wykonano remont podbudowy w ul. Wesołej w Zagościńcu i Rolnej w Nowych Lipinach
- Wykonano remont drogi w msc. Nowe Grabie
- Wystąpiono z wnioskiem o uruchomienie nowych przystanków na linii L-35 (ul. Olszowa
Duczki, Cmentarz Nowe Grabie oraz Stare Grabie przy SUW)
- Ogłoszono postępowanie na konserwacje dróg gruntowych (otwarcie ofert 09.10.2018 r.)
- Otwarto oferty na remont ul. Ręczajskiej w msc. Duczki, trwa procedura związana z
wyłonieniem wykonawcy
- Prowadzona jest naprawa cząstkowa ubytków w drogach gminnych
- Trwa zamiatanie mechaniczne dróg gminnych
- Trwa jesienna konserwacja urządzeń wodnych
- otwarto oferty na realizację funduszy sołeckich w zakresie konserwacji dróg i urządzeń
bezpieczeństwa ruchu
- Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie przeglądu podstawowego
(rocznego) dróg i obiektów mostowych, znajdujących się w zarządzie Urzędu Miejskiego w
Wołominie.
- rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie skweru kieszonkowego na skrzyżowaniu ul.
Legionów i ul. Warszawskiej.
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11) PWIK
Trwają prace wykonawcze przy:
1.
Przebudowie adaptacji reaktora „Biomix” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
2. Modernizacji przepompowni ścieków PZ Kobyłkowska 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.
3.
Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych,
przewodem tłocznym i odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Słonecznej w
Lipinkach.
Przedsiębiorstwo ponownie ogłosiło przetarg na:
1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodległości w Wołominie w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach.
2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych,
przewodami tłocznymi i odgałęzieniami kanalizacyjnymi oraz siecią wodociągową
z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Długiej w m. Duczki gm. Wołomin
Ponadto pracownicy Przedsiębiorstwa wykonują:
- przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach programu „Buduj z PWiK”;
- przyłącza oraz brakujące odgałęzienia wodociągowe i kanalizacji sanitarnej w ulicach
przeznaczonych do „asfaltowania”;
- wymianę wodomierzy ze względu na zakończenie okresu ich legalizacji;
- płukali końcówki sieci wodociągowej;
- wykonywali badania wydajności hydrantów;
- kontrolę stanu armatury wodociągowej oraz urządzeń kanalizacji sanitarnej na
remontowanych ulicach;
- bieżącą eksploatację i konserwacja sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej a także obiektów technicznych;
12) ZEC SP. Z O.O.
W obszarze sieci ciepłowniczej, napełniane zostają instalacje wewnętrzne w budynkach
ogrzewanych wodą z miejskiej sieci ciepłowniczej. Dbamy o to, aby zapewnić ciepło
dla każdego odbiorcy już wczesną jesienią, ze względu na zmienne warunki pogodowe.
 Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem remontowo-inwestycyjnym na rok
2018
 Przeprowadzono legalizację i wzorcowanie wagi tensometrycznej WMTP nr 19/05
 Kolejna dostawa miału węglowego zaplanowana została na dzień 17 października
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 Trwają prace budowlano – montażowe polegające na budowie przyłącza do budynku
jednorodzinnego przy ulicy Polnej.
 Zakończono prace nad dokumentacją projektowo – kosztorysową dla zadań
inwestycyjnych polegających na budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych do
budynków przy ulicy: Lipińskiej, Kościuszki, Powstańców.
 Trwają prace nad dokumentacją projektowo – kosztorysową dla zadań
inwestycyjnych polegających na budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych do
budynków przy ulicy: Wileńskiej, Sikorskiego, Kościelnej.
 Usunięto awarie zaworów na preizolowanej sieci ciepłowniczej w ulicy Miłej.
 Zakończono legalizację liczników ciepła.
 Rozpoczął się sezon grzewczy. Realizowane są zgłoszenia włączeń węzłów
cieplnych w budynkach odbiorców.
W związku z wystąpieniem awarii na sieci ciepłowniczej, w dniach od 10.10.2018r. do
11.10.2018r. nastąpi przerwa w dostawie ciepła (centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej) do budynków: Moniuszki 10, 20 , Polna 14, 17, 24, 25, 27, 27a, 28, 29, 30, 31,
32, Przyjacielska 8, Sienkiewicza 21, 25, 25b, 28, 31
13) MZO SP. Z O.O. W WOŁOMINIE
1. W dniach 28 - 29 sierpnia przeprowadzono audyt systemu odgazowania kwatery A i B
Składowiska Odpadów w Starych Lipinach a następnie we wrześniu 2018 roku firma
"Firma Usługowa Żelichowski Marek" ul. Długosza 1, 41-219 Sosnowiec wykonała
aktywny system odgazowania na składowisku odpadów w Starych Lipinach oraz przegląd i
uruchomienie istniejącej stacji przesyłu i spalania biogazu. Koszt inwestycji brutto 61
377,00 zł
2. Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. był organizatorem pikniku
ekologicznego, który odbył się 29.09.2018 r w parku Wodiczki w Wołominie.

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - OSSÓW WROTA BITWY
WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU
W dniach pomiędzy 01.09.2018 - 08.10.2018 r. Instytucja zajmowała się następującymi
sprawami:
 1 września Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odwiedzili
pielgrzymi z parafii Św. Klemensa w Nadarzynie. Uczestnicy obejrzeli film
„Zwycięstwo 1920” i udali się na spacer śladami bohaterów Bitwy Warszawskiej.
 Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych w Gdańsku Samorządowa Instytucji
Kultury w Ossowie miała przyjemność uczestniczyć w międzynarodowej konferencji
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„Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych” zorganizowanej przez Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku. Wydarzenie odbyło się 4-6 września.
IMPREZA TURYSTYCZNO-NAWIGACYJNA w Ossowie.
"IV Runda Królewski Puchar Turystyczny 2018" jest XXVI rundą Turystycznych
Samochodowych Mistrzostw Polski i Turystycznego Pucharu Polski oraz VIII rundą
Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Polskiego Związku
Motorowego.
W dniu 8 września Samorządowa Instytucja Kultury wzięła udział w pikniku
,,EUROPA ZMIENIA METROPOLIĘ WARSZAWSKĄ” - EUROPE DIRECT
Warszawa. Przedsięwzięcie organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem
Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Przedstawiliśmy
propozycję Parku Kulturowego w Ossowie m.in. promowaliśmy budowę muzeum
oraz rowerową ścieżkę dydaktyczno – turystyczną. Wśród licznych
zainteresowanych zaobserwować można było m.in. przedstawicieli z Japonii i
Wietnamu.
11.09 Dziś nasze centrum odwiedziła Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO im.
prof. Jigoro Kano z Warszawy. W ramach podziękowania Samorządowa Instytucja
Kultury otrzymała upominek własnoręcznie wykonany przez uczniów.
12.09 odwiedziła nas grupa seniorów SITPNiG Kraków oddział Warszawa. Po
obejrzeniu filmu ,,Zwycięstwo 1920" uczestnicy udali się na spacer z przewodnikiem
13.09 odwiedzili nas uczniowie, wraz z opiekunami, ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Duczkach. Po obejrzeniu filmu ,,Zwycięstwo 1920" odbył się spacer
do miejsc pamięci. W terenie dzieci odpowiadały na pytania zawarte w karcie gry
terenowej. Zespoły z najlepszymi wynikami zostały nagrodzone.
14.09 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka z Międzylesia w Ossowie.
Tradycyjnie film ,,Zwycięstwo 1920'', lekcja historii z rekonstruktorem, spacer z
przewodnikiem a na koniec ognisko.
15.09 Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odwiedziła grupa
węgierskiej młodzieży. Wycieczka odbyła się w związku z 100-leciem odzyskania
niepodległości przez Polskę. Organizatorami byli samorząd mniejszości polskiej i
samorząd dzielnicy Óbuda-Békásmegyer w Budapeszcie. Uczestnicy obejrzeli film
„Zwycięstwo 1920”, zapoznali się z eksponatami w gablotach i udali się na spacer z
przewodnikiem śladami Bitwy Warszawskiej.
18.09 Dziś centrum informacji odwiedzili żołnierze Centrum Operacji Lądowych Dowództwo Komponentu Lądowego wraz z generałem brygady doktorem
Sławomirem Kowalskim. Po obejrzeniu filmu ,,Zwycięstwo 1920" odbyła się lekcja
historii poprowadzona przez rekonstruktora Jacka Gradusa i jego syna Kamila,
którzy na zakończenie otrzymali podziękowanie za wkład i zaangażowanie w
przygotowaniu ciekawej lekcji historii.
W dniach 17-20 września nasze Centrum odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Tomasza Morusa z Otwocka. Widzieli film ,,Zwycięstwo 1920", spacerowali
z przewodnikiem, uczestniczyli w lekcjach historycznych z rekonstruktorem Jackiem
23

WOŁOMIN, 10 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

WOU.0057.8.2018

Gradusem. Wizyty kończyły się wspólnymi ogniskami.
 27.09 Uczniowie szkoły podstawowej w Borzęcinie Dużym odwiedzili nasze
centrum informacji. Po obejrzeniu filmu ,,Zwycięstwo 1920" odbyła się lekcja
historii z rekonstruktorem Jackiem Gradusem a następnie spacer z przewodnikiem do
miejsc pamięci.
 30.09 Dziś w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie odbyła się
uroczystość odsłonięcia tablicy "Serce dla Inki", poświęconej Danucie Siedzikównie.
Druga część spotkania została zorganizowana w siedzibie Samorządowej Instytucji
Kultury.
 2.10 Pogoda dopisuje więc dzieje się w Ossowie. Wycieczki szkolne cieszą się
ogromnym powodzeniem. Spacer z przewodnikiem, projekcja filmu ,,Zwycięstwo
1920", lekcja historii z rekonstruktorem a na zakończenie ognisko z kiełbaskami to
atrakcje, które zapewniamy każdej grupie. W ostatnim czasie centrum informacji
odwiedzili uczniowie szkoły podstawowej nr 1 z Koluszek, młodzież z miejscowości
Cyców, szkoła podstawowa z Duczek oraz uczniowie szkoły podstawowej w
Strachówce. Samorządowa Instytucja Kultury uczestniczyła w przygotowaniach do
manewrów. I Powiatowo - Gminne Manewry Patriotyczne Leśniakowizna - Ossów.
BIBLIOTEKA
W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 5700 osób, którym wypożyczono 9221
książek oraz 158 multimediów. Z Internetu skorzystało 187 użytkowników. W bibliotece
zarejestrowało się 192 nowych użytkowników.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej oraz filie biblioteczne
w okresie od 01 do 30 września 2018 przeprowadziły następujące działania kulturalnooświatowe:
- w ramach cyklu „Bractwo Dobrej Książki”, odbyły się warsztaty dla dzieci z animacji
poklatkowej przy współpracy z „Circo Barbaro”, warsztaty dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
- w ramach cyklu „Bractwo Dobrej Książki”, odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci z
Piotrem Karskim, autorem m.in. książki „W morze”, warsztaty dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
- odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, akcję swoim
patronatem, objęła Burmistrz Wołomina,
- wołomińska biblioteka zajęła drugie miejsce w I Wołomińskiej Giełdzie Projektów
Edukacji Kulturalnej z projektem „Wołomiński Odjazdowy Bibliotekarz”, organizatorami
wydarzenia byli: Marecki Ośrodek Kultury, Powiat Wołomiński oraz Mazowiecki Instytut
Kultury,
- wystartowała pilotażowa akcja realizowana w ramach kampanii „Mała książka – wielki
człowiek” przez Instytut Książki, projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- prowadzono cykliczne audycje w Radio Fama „Poczytaj mi Famo”,
- kontynuacja akcji „Książka na receptę”.
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OSIR HURAGAN
Turniej par mieszanych o Puchar Burmistrza Wołomina, 01.09.2018
W dniu 01 września 2018 roku na kortach Ośrodka Sportu i Rekreacji ”Huragan”
w Wołominie, rozegrany został amatorski turniej tenisa ziemnego par mieszanych
o Puchar Burmistrza Wołomina.
Pływalnia- uruchomienie nowego sezonu 2018/2019 zajęć zorganizowanych szkolnych,
grupowych, indywidualnej nauki pływania oraz doskonalenia pływania- 03.09.2018r.
24 sierpnia 2018r. na pływalni zostały uruchomione pierwszy raz elektroniczne zapisy
klientów na zajęcia zorganizowanej, grupowej nauki pływania, doskonalenia pływania.
Podczas zapisów obiekt pływalni, przyjął zgłoszenia około 1000 klientów.
Na potrzeby lokalnej społeczności, utworzono ponad 85 zorganizowanych- grup liczących
po 10 osób każda.
03 września 2018 r. ruszyły pierwsze zajęcia z klientami, podczas których przeprowadzono
odpowiednie testy sprawdzające umiejętności i poziom zaawansowania najmłodszych
klientów w celu dobory do odpowiednich grup.
Pierwsze zajęcia grupowe z uczniami ze szkół z gminy Wołomin przeprowadzono 6
września 2018r.
Zajęcia aqua aerobiku, zajęcia dla seniorów
Wraz z początkiem września br. zostały uruchomione zajęcia zorganizowane w wodzie pn.
„Aktywny Senior”, które szczególnie kierowane są do seniorów 60+ z gminy Wołomin.
Zajęcia odbywają się sukcesywnie dwa razy w tygodniu. Poprzez bardzo duże
zainteresowanie utworzone zostały dwie grupy. Ćwiczenia z seniorami odbywają się
w
godzinach porannych i prowadzone są przez rehabilitanta.
XV Turniej Kadetek o Puchar Burmistrza Wołomina, 14-17.09.2018
1. W dniach 14 – 17.09.2017. odbył się na hali sportowej OSiR „Huragan” w Wołominie,
XV Turniej Kadetek o Puchar Burmistrza Wołomina. W turnieju uczestniczyło sześć
drużyn. Zwyciężył zespół z MUKS Piaseczno. Zawodniczki z wołomińskiego klubu UKS
Huragan Wołomin w Wołominie zajęły trzecie miejsce
Kolejność końcowa:
2. MUKS Piaseczno
3. MKK Sokołów Podlaski
4. UKS Huragan Wołomin
5. UKS Trójka Żyrardów
6. La Basket Warszawa
7. UKS 4 Ursus
Nagrody indywidualne otrzymały:
Jastrzębska Wiktoria – La Basket, Gankowska Daniela – Wołomin, Welenc Aleksandra –
Sokołów, Domurad Agata – Ursus, Sosińska Gabriela – Żyrardów, Zawadzka Iza–
Piaseczno.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Wołomin w piłce nożnej chłopców w kategorii: Młodzież
z rocznika 2003/05, 19.09.2018
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19 września 2018 na boisku sportowym Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan , został
rozegrany pierwszy turniej piłki nożnej chłopców w kategorii Młodzież (urodzeni
w
latach 2003 – 2005) organizowany przez Szkolny Związek Sportowy. W zawodach
uczestniczyło siedem szkół (ponad siedemdziesięciu uczestników) z Gminy Wołomin.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Wołomin w biegach przełajowych dziewcząt
i
chłopców w kategorii: Dzieci rocznik 2006/08, 20.09.2018
20 września 2018 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przeprowadzono Mistrzostwa
Miasta i Gminy Wołomin w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców w kategorii Dzieci
(urodzeni w latach 2006 – 2008) organizowany przez Szkolny Związek Sportowy. W
zawodach uczestniczyło dziesięć szkół (prawie dwustu uczestników) z Gminy Wołomin.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Wołomin w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców w
kategorii: Młodzież rocznik 2003/05, 21.09.2018
21 września 2018 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przeprowadzono Mistrzostwa
Miasta i Gminy Wołomin w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców w kategorii
Młodzież (urodzeni w latach 2003 – 2005) organizowany przez Szkolny Związek Sportowy.
W zawodach uczestniczyło dziesięć szkół (stu czterdziestu uczestników)
z gminy
Wołomin.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Wołomin w piłce nożnej dziewcząt w kategorii: Młodzież
rocznik 2003/05, 25.09.2018
25 września 2018 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrany został turniej piłki nożnej
dziewcząt w kategorii Młodzież (urodzeni w latach 2003 – 2005) organizowany przez
Szkolny Związek Sportowy. W zawodach uczestniczyły cztery szkoły (czterdzieści
uczestniczek) z Gminy Wołomin.
Finał Mistrzostw Powiatu w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców w kategorii:
Dzieci rocznik 2006/08, 26.09.2018
26 września 2018 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przeprowadzono Finał Mistrzostw
Powiatu w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców w kategorii Dzieci (urodzeni w
latach 2006 – 2008) organizowany przez Szkolny Związek Sportowy. W zawodach
uczestniczyło dwanaście szkół (ponad dwustu pięćdziesięciu uczestników) z powiatu
wołomińskiego.
Pomagamy
W miesiącu wrześniu , mieszkanki z gminy Wołomin dwukrotnie mogły wykonać badanie
piersi w udostępnionym na terenie OSiR-u, Mammobusie.
Testy policyjne
4. BEZPIECZEŃSTWO
 Wydano 1 zgodę na wykorzystanie terenu gminnego na organizację imprez
rekreacyjnych, nie będących imprezami masowymi, nie wymagającymi wydania w
tym zakresie decyzji administracyjnych.
W ramach programu „Bezpieczny Wołomin”:
 Opracowanie informacji dla mieszkańców gminy w celu zamieszczenia jej na stronie
internetowej Urzędu na temat:
 Zarządzania kryzysowego, OC, spraw obronnych, (info. o aktach prawnych
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regulujących stan prawny),
Powszechnej samoobrony ludności (rodzaje sygnałów alarmowych, jak postępować
po ogłoszeniu sygnału alarmowego),
Poradniki i zalecenia na wypadek zagrożeń spowodowanych działaniem sił natury
(pożar, wichury, upały, epidemie) oraz zagrożeń związanych z działalnością
człowieka (niewybuchy, katastrofy budowlane, komunikacyjne, promieniotwórcze,
chemiczne),
Ostrzeżenia o zagrożeniach (skrót do RSO, stan powietrza, ASF, pogodowe),
Pierwsza pomoc, ratownictwo w PL,
Ewakuacja (jak postępować podczas ewakuacji), podmioty działające w zakresie
bezpieczeństwa na terenie gminy – dane telekontaktowe, zakres działań.
Zorganizowano cykl szkoleń jednostki wojskowej z uczniami szkół podstawowych
gminy Wołomin na temat niewypałów i niewybuchów oraz promocji tradycji służby
wojskowej oraz patriotycznej postawy wśród młodego pokolenia. (pierwsza edycja
18 – 20 września)
Organizacja szkolenia z postępowania w sytuacjach kryzysowych dla naczelników
wydziałów urzędu i dyrektorów szkół w naszej gminie – oszacowanie wartości
zamówienia.
Organizacja spotkania członków zespołu zadaniowego w dn. 12 września 2018 r.
Zaplanowanie środków finansowych w projekcie budżetu na 2019 r. (szkolenia)
Przeprowadzono aktualizację wymaganej prawem dokumentacji w zakresie obrony
cywilnej i obronności, tj. „Plan Dystrybucji Tabletek Jodowych”, „Plan podmiotów
leczniczych na potrzeby obronne państwa”, „Plan zastępczych miejsc szpitalnych”,
„Plan przemieszczania Urzędu na Zapasowe Miejsce Pracy”, „Dokumentacja Stałego
Dyżuru Burmistrza Wołomin”, „Plan Akcji Kurierskiej” .
Opracowano dokumentację „Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II
stopnia” oraz „Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia III stopnia”;
Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień WKU Warszawa – Praga
wszczęto 3 postępowania administracyjne w zakresie nałożenia świadczeń
rzeczowych na rzecz obrony. Wydano 2 decyzje w sprawie nałożenia obowiązku
świadczeń rzeczowych na rzecz obrony kraju.
Co tygodniowe sprawdzenie systemu łączności z Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wojewody i Starosty;
Udział w treningach dotyczących ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami
z powietrza realizowanych cyklicznie przez Wydział Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Wołominie w zakresie sprawdzenia gotowości podmiotów
cywilnych do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz
prowadzenia działań poszukiwawczo – ratowniczych;
Przygotowanie oraz realizacja umowy, której przedmiotem było przekazanie dotacji
celowych na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

 Udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tyś. euro na dostawę sprzętu
ratownictwa medycznego oraz technicznego na rzecz ochotniczych straży pożarnych
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z gminy Wołomin zgodnie z umową zawartą pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a
Gminą Wołomin na dofinansowanie zakupu ze środków „Funduszu
Sprawiedliwości”;
 Kontynuowano współpracę z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Wołominie oraz Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w
zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia oraz środowiska
na obszarze Gminy; (spotkanie w sprawie zagrożeń związanych z obecnością dzików
na terenach miast: Kobyłka i Wołomin w dn. 27.09.2018 r. w Starostwie
Powiatowym w Wołominie)
 W dniu 21 września 2018 r. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Wołominie przeprowadził kontrolę stanu realizacji zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej oraz spraw obronnych . Okres
objęty kontrolą 2016 – 2018. W wyniku dokonanego przeglądu wystawiono ocenę
najwyższą - pozytywną.
 Spotkanie z firmą na temat wdrożenia systemu ostrzegawczo – informacyjnego za
pomocą wiadomości tekstowych – rozpoznanie cenowe i zapoznanie ze specyfikacją
techniczną w/w usługi.
 Opracowano informacje dotyczące realizacji akcji ,,Bezpieczne wakacje 2018”
organizowanej zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia
2018 roku do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w
2018 roku oraz przekazano je do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Wołominie.
 Zakup sprzętu niezbędnego do usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz dla
drużyny likwidacji i wykrywania skażeń zgodnie z „Ustawą o samorządzie
gminnym” (ukompletowanie i utrzymanie w sprawności magazynu Zarządzania
Kryzysowego).
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